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CIT  
 

Nowy środek trwały może mieć używane elementy 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Elżbieta Delert, 25-02-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia dwa wyroki NSA z dnia 21 lutego 2014 r. (II FSK 

430/12 i II FSK 431/12). Spółka działająca w specjalnej strefie ekonomicznej postanowiła 

rozbudować swój zakład zlecając innej firmie montaż nowej linii produkcyjnej. Do jej 

wykonania zleceniobiorca wykorzystał także używane urządzenia. Powstał więc spór  

z fiskusem o to, czy wszystkie wydatki na wytworzenie linii produkcyjnej będą objęte pomocą 

publiczną, czy tylko ich część (z wyłączeniem wartości elementów używanych). Zdaniem 

spółki od wartości linii produkcyjnej nie należy odliczać wartości elementów używanych, gdyż 

przepisy dotyczące pomocy publicznej stanowią jedynie, że nowy musi być wytworzony 

środek trwały. Nie ma znaczenia to, iż przy jego budowie wykorzystano elementy używane. 

Jednakże organ uznał, że skoro przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć pojęcie „nowy 

środek trwały”, decydujące będzie znaczenie potoczne, a tym samym nie wszystkie wydatki 

będą objęte w całości zwolnieniem z CIT. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację 

przyznały jej sądy administracyjne obu instancji potwierdzając zgodnie, że „wykorzystanie 

elementów używanych nie ma wpływu na nowość linii produkcyjnej”. 

[pobierz artykuł] 

 
Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 27-02-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w w Gliwicach z dnia 13 listopada 2013 r. 

(I SA/GL 322/13). Spółka starała się o dofinansowanie na inwestycję. Podatniczka otrzymała 

część dotacji, natomiast pozostałe środki w ramach dofinansowania miały być przekazane jej 

dopiero po spełnieniu wszystkich warunków zapisanych w umowie. Po zrealizowaniu 

inwestycji spółka rozpoczęła jej amortyzację w 2009 r. uwzględniając faktycznie otrzymane 

dofinansowanie. Dopiero w 2012 r. nastąpiło ostateczne rozliczenie dotacji i wypłata 

wstrzymanej jej części. Zdaniem spółki będzie ona zobowiązana skorygować koszty 

podatkowe dopiero z chwilą otrzymania pozostałej części dotacji bez obowiązku dokonania 

tzw. korekty wstecznej. Organ uznał jednak ten pogląd za nieprawidłowy wskazując,  

że podatniczka powinna była skorygować koszty za okresy rozliczeniowe, w których wykazała 

je jako zawyżone. Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach, który uwzględnił skargę spółki. 

Powołując się na odpowiednie przepisy uCIT sąd wskazał, że obowiązek korekty kosztów 

powstaje z chwilą zwrotu wydatków.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Sport powinien korzystać z preferencji podatkowej 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, 26-02-2014 

Autor artykułu analizuje jeden z wyroków NSA z dnia 30 stycznia 2014 r. Sąd uznał w nim,  

że karnety na siłownie opodatkowane są preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. Spór w 

sprawie sprowadzał się do interpretacji pozycji nr 186 załącznika nr 3 do uVAT, który 

wymienia usługi opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%. W/w pozycja dotyczy 

„pozostałych usług związanych z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”. Minister Finansów 

domagał się przyjęcia wąskiego rozumienia w/w zapisu, zgodnie z którym preferencyjna 

stawka VAT dotyczy jedynie wstępu na siłownię, natomiast usługi korzystania ze 

znajdujących się tam urządzeń opodatkowane już są podstawowa stawką VAT.  

W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że obniżona stawka na usługi rekreacyjne ma sprzyjać 

promowaniu zdrowego stylu życia. Stąd „nieracjonalne byłoby preferowanie poprzez stawki 

obniżone wyłącznie usług rekreacyjnych polegających na biernym korzystaniu z obiektów". 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/779995,nowy-srodek-trwaly-moze-miec-uzywane-elementy.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a127181&IdNumer=2892&wsp=50,90,1110,640&obrazek=16_3.png&str=16
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Autor artykułu podkreśla, że komentowany wyrok jest pierwszym korzystnym dla podatników 

rozstrzygnięciem na szczeblu NSA w omawianej sprawie. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Szkolenie unijne ze zwolnieniem 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 28-02-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 575/13). Spółka 

organizująca i prowadząca szkolenia realizowała projekty w tym zakresie finansowane w co 

najmniej 70% ze środków publicznych. Tym samym wkład własny uczestników szkoleń nie 

przekraczał 30%. W związku z powyższym podatniczka zapytała fiskusa, czy w aktualnym 

stanie prawnym zwrot kosztów projektów realizowanych w ramach programów unijnych nie 

stanowi obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT, a ponadto czy wkład własny uczestników 

projektów dotyczących kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego jest 

zwolniony z VAT na podstawie przepisów rozporządzenia do uVAT. Fiskus podzielił stanowisko 

wnioskodawczyni ale tylko w odniesieniu do dotacji unijnych. W zakresie dopłat własnych 

uczestników szkoleń stwierdził natomiast, że nie są one zwolnione z VAT, gdyż nie spełniają 

kryteriów zwolnienia. Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację przyznały jej sądy 

administracyjne obu instancji. WSA i NSA podkreśliły, że usługę szkolenia należy traktować 

jako całość bez względu na pochodzenie środków na jej realizację. Przyjmując wykładnię 

organu każdy przypadek dopłaty własnej uczestnika wykluczałby prawo do zwolnienia.  
[pobierz artykuł] 

 

Odstąpienie od usługi to też usługa 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 28-02-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 lutego 2014 r. 

(IPTPP4/443-835/13-2/BM). Przedsiębiorca zawarł umowę najmu lokalu na okres 8 lat. 

Wprawdzie przewidywała ona możliwość wcześniejszego jej wypowiedzenia w określonych 

przypadkach, ale nie zawierała zapisów o wypłacie odszkodowania w sytuacjach 

nieokreślonych w umowie. W trakcie trwania umowy najemca zwrócił się do wynajmującego  

z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy za wypłatą odszkodowania. Według najemcy 

wypłata ta nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi, w związku z tym powinna być 

udokumentowana notą księgową a nie fakturą VAT. Poglądu tego nie podzieliła jednak izba 

skarbowa, zdaniem której wypłacana kwota nie jest odszkodowaniem, ale wynagrodzeniem 

za zgodę na wcześniejsze odstąpienie od umowy. Organ stwierdził, że istnieje bezpośredni 

związek między dokonanym świadczeniem a otrzymaną płatnością. Jak wskazano  

w uzasadnieniu, „zgodę na zaniechanie określonej czynności, za którą będzie wypłacone 

odszkodowanie przez najmującego, należy traktować jako odpłatne świadczenie usług”.   
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

WSA: Wydatki na aplikację adwokacką nie są kosztem firmy 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 25-02-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 5 lutego 2014 r. (I SA/Wr 

2009/13). W omawianej sprawie adwokat poniósł wydatki związane z aplikacjami, 

egzaminem końcowym, a także wpisem na listę adwokacką. W związku z uzyskaniem wpisu 

został on wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i rozpoczął prowadzenie 

indywidualnej kancelarii adwokackiej. W związku z powyższym podatnik chciał zaliczyć do 

kosztów działalności w/w wydatki, gdyż warunkowały one rozpoczęcie wykonywania zawodu 

adwokata. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który odmówił adwokatowi prawa do 

zaliczenia przedmiotowych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem 

sądu, wydatki na aplikację adwokacką nie były związane z prowadzoną działalnością,  

 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1089782-NSA--karty-wstepu-na-silownie--sa-objete-8-proc--stawka-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1090516-Szkolenie-unijne-zwolnione-z-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1090338-VAT-od-odszkodowania-za-wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-najmu.html
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a jedynie poszerzały wiedzę podatnika. Autor artykułu wskazuje, że omawiany wyrok stanowi 

odstępstwo od aktualniej linii orzeczniczej, która jest korzystna dla podatników. Do tej pory 

sądy zgadzały się bowiem na zliczenie wydatków na aplikację oraz wpis na listę adwokatów 

do kosztów działalności adwokata.  
[pobierz artykuł] 

 
PIT od imprezy integracyjnej: szwedzki stół nie pomógł. Należy się podatek 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 26-02-2014 

Autor artykułu podejmuję analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 6 lutego 2014 r. 

(IPTPB1/415-687/13-4/DS). Szkoła zorganizowała w restauracji imprezę integracyjną dla 

nauczycieli i ich rodzin, informując o możliwości uczestnictwa tych wszystkich pracowników 

szkoły, którzy uprawnieni byli do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(ZFŚS). Łączny koszt przyjęcia wyniósł 1800 zł, gdyż taka była wartość jedzenia i napojów 

spożytych przez uczestników imprezy. W związku z powyższym szkoła wystąpiła do fiskusa  

z pytaniem, czy powinna naliczyć nauczycielom zaliczki na podatek PIT w związku  

z uzyskaniem przez nich przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem podatniczki nie ma 

takiego obowiązku, gdyż nie jest ona w stanie wyliczyć zindywidualizowanej wartości 

przychodu każdego nauczyciela. Jedzenie i napoje były bowiem serwowane w formie 

szwedzkiego stołu. Z poglądem tym nie zgodził się jednak organ podatkowy, zdaniem którego 

przychód pracowników można wyliczyć dzieląc łączny koszt imprezy przez liczbę jej 

uczestników. Zaliczka na podatek dochodowy powinna być więc pobrana przez szkołę. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Chcesz zapłacić niższy podatek od nieruchomości? Zatrudnij masażystę 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 25-02-2014 

Autor artykułu prezentuje, w jaki sposób zatrudnienie rehabilitanta w hotelu czy sanatorium 

pozwala zmniejszać koszt podatku od nieruchomości. Zgodnie bowiem z ustawą o podatkach  

i opłatach lokalnych (uPiOL), jeżeli w budynku udzielane są świadczenia zdrowotne, stawka 

podatku od nieruchomości jest pięciokrotnie niższa. Preferencja ta dotyczy budynków lub ich 

części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Niższa stawka 

podatku dotyczy zatem wszystkich pomieszczeń, które mają związek z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. Warunkiem jest jednak to, aby były one zajęte przez podmioty udzielające 

świadczeń zdrowotnych. W związku z tym, iż właściciel hotelu nie prowadzi działalności w tym 

zakresie, powinien on zatrudnić osobę z odpowiednimi uprawnieniami (rehabilitanta lub 

lekarza). Autor artykułu wskazuje również, że niższą stawką podatku od nieruchomości  

powinny być objęte w sanatoriach takie pomieszczenia jak np. kotłownie, korytarze, gdyż są 

one związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajmowane przez podmioty świadczące 

tego rodzaju usługi. 
[pobierz artykuł] 
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