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CIT  
 

O aktualności przepis nie wspomina 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-02-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 13 lutego 2014 r. (II FSK 204/12). 

Spółka dokonywała płatności na rzecz kontrahentów, którzy nie mieli siedziby na terytorium 

RP. Zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby pobrać podatek od 

wypłacanego wynagrodzenia w niższej kwocie, powinna ona posiadać certyfikat rezydencji 

podmiotu, na rzecz którego następuje wypłata. Podatniczka posiadała tego rodzaju 

dokumenty, jednakże poza datą ich wydania nie zawierały one informacji, jakiego okresu 

dotyczą. Spółka twierdziła jednak, że każdy certyfikat rezydencji zachowuje swoją ważność 

aż do czasu zmiany statusu podatkowego kontrahenta. Stąd może ona pobierać podatek 

według niższej stawki. Poglądu tego nie podzielił jednak organ podatkowy wskazując, że 

spółka powinna uzyskać od podatnika zagranicznego certyfikat rezydencji z okresu, w którym 

dokonano wypłaty należności. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację przyznały jej sądy 

administracyjne obu instancji. WSA i NSA potwierdziły zgodnie, że z aktualnie obowiązujących 

przepisów nie wynika, jak długo certyfikat rezydencji zachowuje swoją ważność.    

[pobierz artykuł] 

 
Opłata wstępna leasingowa wliczana jest od razu w koszty 

Źródło: Rzeczpospolita, Sławomir Stalmach, 14-02-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 17 grudnia 2013 r. (II FSK 2906/11). 

Spółka zawarła umowę leasingu uiszczając opłatę wstępną. Z kolei pierwsza rata miała być 

opłacona dopiero po kilku miesiącach. Spółka zapytała więc izbę skarbową, czy opłata 

wstępna powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo w dniu jej poniesienia, gdyż nie ma 

ona związku z okresem trwania umowy leasingu, ale stanowi warunek jej zawarcia. Organ 

uznał, że spółka powinna rozliczać opłatę wstępną w czasie ekonomicznej użyteczności 

przedmiotu leasingu, skoro w tym samym okresie rozlicza ją bilansowo. Niekorzystne dla 

spółki stanowisko podtrzymał WSA stwierdzając, że opłata wstępna stanowi wynagrodzenie 

finansującego, tak jak raty leasingowe. Wydatek ten dotyczy okresu przekraczającego rok 

podatkowy, a jednocześnie nie można stwierdzić, jaka jego część odnosi się danego roku 

podatkowego. Sprawa trafiła do NSA, który odrzucił pogląd WSA, iż opłata wstępna stanowi 

wynagrodzenie finansującego tak jak rata leasingowa. Sąd kasacyjny uznał, że ma ona 

samoistny charakter oraz powinna być rozliczona w dacie poniesienia. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Odszkodowanie za zerwanie umowy najmu 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 11-02-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. (I FSK 1664/12). Ubezpieczyciel 

zawierał umowy najmu lokali, których przedterminowe rozwiązanie wiązało się  

z koniecznością wypłaty odszkodowania dla wynajmującego. Zdarzały się przypadki 

wcześniejszego zakończenia umowy z uwagi na fakt, że dalsze prowadzenie działalności  

w wyznaczonym miejscu przestało być opłacalne. Podatnik zapytał więc fiskusa, czy 

rekompensata za rozwiązanie umowy najmu powinna być opodatkowana VAT. Zdaniem 

wnioskodawcy, nie jest to wynagrodzenie za jakąkolwiek usługę, w związku z tym nie podlega 

VAT. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny, wskazując, że usługą opodatkowaną jest 

zarówno działanie, jak i zaniechanie na rzecz innego podmiotu, w wyniku którego odnosi on 

korzyść. Wprawdzie WSA uchylił interpretację organu, to ostatecznie NSA rozstrzygnął 

sprawę na korzyść fiskusa. Sąd kasacyjny powołał się na orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości UE, zgodnie z którym odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy 

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1086904-Certyfikat-rezydencji-nie-musi-byc-aktualny-na-moment-wyplaty-naleznosci.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1086682-Oplata-wstepna-leasingowa-wliczana-jest-od-razu-w-koszty.html?p=1
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najmu jest opodatkowane VAT, gdyż jest związane integralnie z usługą najmu opodatkowaną 

VAT, świadczoną w ramach działalności gospodarczej. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Oddział zagranicznej firmy może odliczyć VAT w Polsce 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawa, Przemysław Molik, 14-02-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 12 lutego 2014 r. (I FSK 353/13). 

Oddział brytyjskiej firmy działał w Polsce w formie spółki z o.o. Jego działalność polegała na 

analizie próbek chemicznych, z których wyniki badań trafiały do spółki macierzystej i były 

sprzedawane klientom. W związku z powyższym oddział wystąpił do fiskusa z pytaniem, czy 

może odliczać VAT od zakupów na potrzeby prowadzonych badań. Zdaniem pełnomocników 

oddziału brytyjskiej firmy, jest on do tego uprawniony, gdyż spełnione są wszystkie 

przesłanki z art. 86 ust. 8 pkt 1 uVAT. Dodatkowo we wniosku o interpretację wskazano, że 

prace oddziału mają bezpośredni wpływ na przychody centrali za granicą. Organ nie podzielił 

tej opinii uznając, że oddział nie może odliczać VAT, gdyż czynności wykonywane między nim 

a jednostką macierzystą mają charakter wewnątrzzakładowy (oddział i centrala to jeden 

podmiot) i nie rodzą skutków podatkowych. Stanowisko to podtrzymał WSA w Gliwicach. 

Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który uwzględnił skargę spółki. Sąd kasacyjny podkreślił, 

że prawo do odliczenia VAT przez oddział zależy jedynie od tego, czy ma on dokumenty 

potwierdzające związek odliczonego podatku z prowadzoną działalnością. 
[pobierz artykuł] 

 

Fiskus błędnie odczytał uchwałę o premiach 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 12-02-2014 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 11 lutego 2014 r. (I FSK 310/13). Spółka 

handlująca chemią budowlaną udzielała kontrahentom premii pieniężnych. Były one 

uzależnione od osiągnięcia określonego poziomu obrotów w danym kwartale. Spółka 

postanowiła więc zapytać fiskusa, w jaki sposób powinna dokumentować udzielenie premii 

pieniężnych. Jej zdaniem czynność ta jest neutralna podatkowo, w związku z czym właściwe 

jest wystawienie noty korygującej. Jednakże organ nie podzielił tego stanowiska wskazując, 

że premie pieniężne powinny być dokumentowane fakturami korygującymi. Spółka zaskarżyła 

to stanowisko do WSA w Krakowie, który uwzględnił skargę. Zdaniem sądu I instancji 

aktualnie obowiązujące przepisy nie obligują podatnika do wystawienia faktury korygującej  

w przypadku udzielenia rabatu. Spółka wygrała spór z fiskusem także w II instancji. NSA 

wskazał, że podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej w każdym 

przypadku, gdy udziela rabatu kontrahentowi. Sąd kasacyjny podkreślił, że fiskus błędnie 

zinterpretował uchwałę NSA w sprawie opodatkowania premii pieniężnych (I FPS 2/12).  
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Drobny poczęstunek nie generuje przychodu u pracownika 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Gazeta Podatkowa, 10-02-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 grudnia 

2013 r. (IPTPB1/415-598/13-4/KO). Spółka działająca w branży informatycznej organizowała 

wewnętrzne spotkania pracowników oraz spotkania biznesowe pracowników z klientami, które 

przekładały się na zwiększenie przychodów firmowych. Na potrzeby organizowanych spotkań 

spółka nabywała różnego rodzaju artykuły spożywcze (woda, kawa, herbata, ciastka, 

cukierki, soki), które serwowane były w ich trakcie w formie poczęstunku. W związku  

z powyższym podatniczka miała wątpliwości, czy powinna doliczać pracownikom wartość w/w 

wydatków do przychodów ze stosunku pracy. Analizując odpowiednie zapisy uPIT organ 

doszedł do wniosku, że w omawianym przypadku pracownicy nie osiągną przychodu 

podlegającego opodatkowaniu. Nie jest bowiem możliwe ustalenie, jaką korzyść uzyskał 

konkretny pracownik w związku ze sfinansowaniem przez firmę kosztów poczęstunku. Autor 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/776977,odszkodowanie-za-zerwanie-umowy-najmu.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/777873,oddzial-zagranicznej-firmy-moze-odliczyc-vat-w-polsce.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1086162-NSA--po-kazdym-rabacie-nie-trzeba-wystawiac-faktury-korygujacej.html
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artykułu wskazuje, że omawiana interpretacja stanowi wyjątek od aktualnej linii orzeczniczej 

organów podatkowych w omawianej kwestii, która jest niekorzystna dla podatników. 
[pobierz artykuł] 

 
Aport przedsiębiorstwa nie musi obejmować całego majątku 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 14-02-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 12 lutego 2014 r. (II FSK 607/12). 

Wspólnik objął udziały w spółce z o.o., które pokrył aportem, wycenionym przez 

rzeczoznawcę. Okazało się jednak, że musiał on wnieść do spółki dodatkowe składniki 

majątkowe, aby wartość aportu odpowiadała wartości nominalnej udziałów. Faktycznie 

rzeczoznawca popełnił błąd przy wycenie, w wyniku którego wartość aportu była wyższa niż 

wartość nominalna udziałów. Spółka zapłaciła więc wspólnikowi za powstałą różnicę. Zdaniem 

podatnika przedmiotem aportu było przedsiębiorstwo. Organ uznał, że wspólnik nie ma racji, 

gdyż otrzymał on dodatkową zapłatę za część składników. Podatnik odwołał się od decyzji 

fiskusa wskazując, że intencją wspólników było wniesienie aportem przedsiębiorstwa. Pogląd 

organu I instancji podtrzymała jednak izba skarbowa oraz WSA. Ostatecznie rację 

podatnikowi przyznał dopiero NSA wskazując, że decydujące znaczenie w sprawie miał zamiar 

wspólników. Stąd wniesienie aportem przedsiębiorstwa nie będzie generowało po stronie 

wspólnika dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 109 uPIT.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Wezwanie na przesłuchanie wydłuża termin przedawnienia zobowiązania 

podatkowego 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Przemysław Molik, 13-02-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 11 lutego 2014 r. (I FSK 67/13). Firma 

sprzedawała telefony komórkowe na Ukrainę. Po przeprowadzeniu kontroli w spółce organ 

zakwestionował jej rozliczenia za kilka miesięcy 2005 r. W opinii kontrolujących spółka 

błędnie ewidencjonowała transakcje jako eksport opodatkowany stawką 0%, gdyż wskazani 

na fakturach odbiorcy nie byli faktycznie nabywcami towarów. W związku z tym organ 

odmówił prawa do zastosowania stawki 0% i nakazał opodatkować transakcje stawką 23%. 

Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który jednak oddalił skargę spółki. Sądu nie przekonały 

argumenty, iż kontrahent spółki działał legalnie, co potwierdzały faktury oraz dokumenty 

celne SAD. WSA wskazał, że stawkę eksportową 0% można stosować tylko wtedy, gdy 

możliwe jest zidentyfikowanie odbiorców towarów spoza Polski. Sprawa trafiła do NSA,  

a spółka zarzuciła organom brak zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego. NSA uznał jednak, że strona skarżąca została skutecznie 

zawiadomiona, gdyż otrzymała wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. 
[pobierz artykuł] 
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