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CIT  
 

Zapłatą są wszelkie formy spełnienia świadczenia 

Źródło: Rzeczpospolita, Dagmara Sztenc, 20-02-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 stycznia 2013 r.  

(I Sa/Kr 1847/13, I Sa/Kr 1846/13). Spółka prowadziła działalność gospodarczą rozliczając 

się z kontrahentami tylko w formie bezgotówkowej (świadczyła usługę za sługę lub wydawała 

towar za usługę). Zawierała ona przede wszystkim kontrakty długoterminowe. W związku  

z powyższym spółka zapytała fiskusa, czy przepisy zawarte w art. 15b uCIT dotyczące 

korekty kosztów odnoszą się także do rozliczeń bezgotówkowych. Zdaniem podatniczki, 

celem wprowadzenia w/w przepisu było ograniczenie zatorów płatniczych, stąd też nie odnosi 

się on do rozliczeń bezgotówkowych. Ponadto spółka wskazała, że stosowana przez nią forma 

rozliczeń często nie daje możliwości, aby stwierdzić w którym momencie termin płatności 

przekracza 30 dni, gdyż nie jest on ustalany przez strony transakcji. Jednakże izba skarbowa 

uznała, że art. 15b uCIT należy odczytywać literalnie, więc odnosi się on także do rozliczeń 

bezgotówkowych. Pogląd ten podtrzymał WSA w Krakowie zaznaczając, że termin 

„uregulować”  należy rozumieć szeroko. 

[pobierz artykuł] 

 
Wydatki na przegrany proces także mogą być kosztem 

Źródło: Rzeczpospolita, Katarzyna Krześnicka, 21-02-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej Poznaniu z dnia 3 stycznia 

2014 r. (ILPB3/423-472/13-3/JG). Spółka toczyła spór sądowy ze swoimi pracownikami, 

którego przedmiotem była wysokość wynagrodzenia przysługującego zatrudnionym. Po 

przeprowadzeniu procesu sąd uznał roszczenia pracowników i zobowiązał spółkę do zapłaty 

na rzecz powodów kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów sądowych. W związku  

z powyższym podatniczka wystąpiła do fiskusa z wnioskiem o wydanie interpretacji 

indywidualnej pytając, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) wydatki, 

do zapłaty których została zobowiązana wyrokiem sądowym. Wnioskodawczyni wskazała,  

że żaden przepis uCIT nie wyłącza tego rodzaju wydatków z KUP. Dodatkowo zaznaczyła,  

że wdając się w spór miała ona nadzieję, że zakończy się on dla niej pozytywnie. W związku  

z tym, iż spółka próbowała chronić swoje interesy, wydatki na koszty zastępstwa 

procesowego oraz koszty sądowe powinny być uznane jako poniesione w celu zachowania 

źródła przychodu. Organ podatkowy w pełni podzielił pogląd wnioskodawczyni.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Przekazywanie nagród za pośrednictwem agencji reklamowych jest objęte 

VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Dominika Żurawksa, 20-02-2014 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 7 lutego 2014 r. (I FSK 474/13). Firma 

świadcząca usługi reklamowe oferowała klientom kompleksową obsługę akcji 

marketingowych. W jej ramach podatniczka miała m.in. przekazywać nagrody uczestnikom 

akcji. Spółka mając wątpliwości, czy czynność ta powinna być opodatkowana VAT, wystąpiła 

do fiskusa z pytaniem w tym zakresie. Jej zdaniem samo wydanie nagród nie będzie 

opodatkowane, gdyż jest to element jednej usługi złożonej. Jednakże organ nie podzielił 

takiego poglądu wskazując, że otrzymaną od klienta płatność spółka powinna podzielić na 

wynagrodzenie za usługę oraz zapłatę za wydanie nagród. Skoro spółka otrzymuje środki za 

wydanie nagród klientom, czynność ta powinna być objęta VAT. Podatniczka zaskarżyła to 

rozstrzygnięcie do WSA, który przyznał jej rację. Sąd I instancji stwierdził, że w omawianym 

przypadku mamy do czynienia z usługą złożoną, z której nie można sztucznie wydzielać 

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1088313-Skutki-przekroczenia-terminow-platnosci-wynikajacych-z-art--15b-ustawy-o-CIT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1088613-Wydatki-na-przegrany-proces-moga-byc-kosztem-podatkowym.html
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poszczególnych świadczeń. Jednakże NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść fiskusa. 

Powołując się na orzecznictwo unijne sąd kasacyjny uznał, że usługę spółki należy rozdzielić. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Spółka nie zdołała podważyć niekorzystnej wykładni 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 21-02-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 20 lutego 2014 r. (I FSK 135/13). 

Spółka prowadząca działalność w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części, 

będąca czynnym podatnikiem VAT, planowała nabyć samochód specjalny - bankowóz, który 

wcześniej byłby użytkowany przez nią w ramach umowy leasingu. We wniosku o interpretację 

podatniczka wskazała, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania 

czynności opodatkowanych, tj. do przewozu tajnych dokumentów oraz pieniędzy. Zdaniem 

podatniczki, będzie ona mogła odliczyć cały VAT od rat leasingowych oraz zakupu paliwa do 

w/w auta. Organ nie podzielił jednak tego stanowiska wskazując, że warunkiem pełnego 

odliczenia VAT jest wykorzystywanie bankowozu w działalności, w której jest on niezbędny. 

Przesłanki tej nie spełnia produkcja części metalowych. Spółka wniosła skargę do WSA, którą 

sąd oddalił. WSA wskazał, że ograniczenia w odliczaniu VAT nie dotyczą wprawdzie pojazdów 

specjalnych – bankowozów. Nie oznacza to jednak, że każdy czynny podatnik VAT może 

odliczać cały VAT z tytułu zakupu takiego auta. Sprawa trafiła do NSA. Sąd kasacyjny oddalił 

jednak skargę podatniczki ze względów formalnych z uwagi na źle sformułowane zarzuty.  
[pobierz artykuł] 

 

Zawsze trzeba określić istotę danej czynności 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 20-02-2014 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 18 lutego 2014 r. (I FSK 290/13). Bank 

świadczył usługi finansowania oraz usługi tzw. factoringu niewłaściwego (przysługiwało mu 

prawo regresu do klienta w sytuacji, gdy dłużnik nie był w stanie spłacić wierzytelności 

zakupionej przez bank). Wnioskodawca wyjaśnił, że zdarzają się przypadki, w których obok 

usługi factoringu bank świadczy także dodatkową usługę finansowania faktoranta, gdy dłużnik 

nie spłaca wierzytelności w terminie. Za dodatkowe finansowanie faktorant musi zapłacić 

bankowi odsetki. Pytanie dotyczyło tego, czy odsetki za okres wydłużonego finansowania 

będą wynagrodzeniem banku za świadczenie usługi zwolnionej z VAT. Zdaniem wnioskodawcy 

usługa ta ma odrębny charakter od usługi factoringu, stąd powinna być zwolniona z VAT. 

Jednakże organ uznał, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z jedną kompleksową 

usługą factoringu. Stąd wynagrodzenie stanowi łączną należność za świadczenie tej usługi 

opodatkowanej 23% VAT. Sprawa trafiła do NSA, który przyznał rację skarżącemu. Zdaniem 

NSA w omawianej sprawie nie mamy do czynienia z jedną kompleksową usługą faktoringu. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Bonusy dla menedżerów są przychodem z kapitałów pieniężnych 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Elżbieta Delert, 20-02-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 19 lutego 2014 r. (akt II FSK 650/12). 

Podatniczka otrzymała od swojego pracodawcy – spółki akcyjnej – tzw. opcje na akcje. 

Zgodnie z programem nabycia akcji, podatniczka nie mogła rozporządzać opcjami przez okres 

trzech lat, a po upływie tego czasu mogła nabyć akcje spółki na preferencyjnych warunkach  

i sprzedać je po cenie rynkowej. Zdaniem pracowniczki obowiązek zapłaty podatku PIT pojawi 

się dopiero w momencie sprzedaży papierów wartościowych, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 

uPIT uzyska ona przychód z kapitałów pieniężnych. Jednakże organ uznał ten pogląd za 

błędny stwierdzając, że podatniczka będzie musiała zapłacić podatek już w momencie 

realizacji opcji. Ponadto, skoro nabycie akcji zostało sfinansowane przez pracodawcę, 

podatniczka uzyska przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawczyni zaskarżyła to 

rozstrzygnięcie, a rację przyznały jej sądy administracyjne obu instancji. WSA i NSA zgodnie 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/779105,przekazywanie-nagrod-za-posrednictwem-agencji-reklamowych-jest-objete-vat.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1088778-Pierwsza-sprawa-o-VAT-od-bankowozu-przed-NSA.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1088509-Zawsze-trzeba-okreslic-istote-danej-czynnosci.html
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potwierdziły, że przysporzenie podatniczki nie będzie przychodem ze stosunku pracy, gdyż 

zakup akcji nie jest elementem warunków pracy i płacy oraz nie wynika z umowy o pracę.      
[pobierz artykuł] 

 
Podstawowe znaczenie ma wykładnia językowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 18-02-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 17 lutego 2014 r.  

(II FPS 8/13). Sąd kasacyjny stwierdził w niej, że sprzedaż nieruchomości lub jej części 

wykorzystywanej w prowadzonej działalności, ale niewprowadzonej do ewidencji środków 

trwałych oraz niebędącej majątkiem wskazanym w art. 14 ust. 2c uPIT, nie stanowi 

przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Uchwała została wydana na wniosek 

Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym samym NSA potwierdził tezą korzystną dla podatników 

wskazując przy tym, że omawiana kwestia była do tej pory rozbieżnie traktowana  

w orzecznictwie sądowym. Sąd kasacyjny podkreślił, że dla wyjaśnienia omawianego 

problemu podstawowe znaczenie ma wykładnia językowa art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a uPIT  

w brzmieniu obowiązującym od 2004 r. Dla zakwalifikowania danego przychodu do źródła 

działalność gospodarcza muszą być spełnione dwie przesłanki: zbycie musi obejmować środki 

trwałe, które zostały wpisane do ewidencji środków trwałych. Stąd też sprzedaż składnika 

majątku niewpisanego do ewidencji nie może generować przychodu z działalności 

gospodarczej. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Za tymczasowe obiekty budowlane firmy płacą podatek 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Kinga Romas, 20-02-2014 

Autorka artykułu analizuje uchwałę NSA z dnia 3 lutego 2014 r. (II FPS 11/13), podjętą w 

poszerzonym, siedmioosobowym składzie. Sąd uznał w niej, że opodatkowaniu podatkiem od 

nieruchomości może podlegać każdy tymczasowy obiekt budowlany wskazany w art. 3 pkt 5 

ustawy Prawo budowlane i będący jednocześnie budowlą, o której mowa w art. 3 pkt w/w 

ustawy. Tymczasowymi obiektami budowlanymi są obiekty przeznaczone do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym niż jego trwałość techniczna, przewidzianym do 

przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Do tego typu obiektów zaliczane są m.in. 

strzelnice, kioski uliczne, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe. Zdaniem sądu 

kasacyjnego warunkiem traktowania tak jak budowli tymczasowych obiektów budowlanych 

jest fakt, iż wymienione zostały one w przepisach Prawa budowlanego oraz stanowią całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Jeżeli są one związane  

z prowadzeniem działalności, podlegają opodatkowaniu tak jak inne budowle. Trzeba przy 

tym pamiętać, że na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości korzysta się z 

definicji działalności gospodarczej zawartej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. 
[pobierz artykuł] 
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