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Płatności ratalne a obowiązek korekty kosztów podatkowych 
 
Organ: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 

Sygnatura pisma: Wyrok z 24.03.2014,  III SA/Wa 2328/13 

Dotyczy: Podatek dochodowy od osób prawnych 

  

Teza: Konieczność korekty kosztów podatkowych na podstawie art. 15b uCIT występuje jedynie w 
sytuacji, gdy dochodzi do nieterminowego regulowania zobowiązań. Sytuacja taka nie ma 
miejsca w przypadku, gdy strony określiły zgodnie terminy płatności i są one dotrzymywane. 

 

Stan faktyczny:  
 

Spółka (Kupujący) podatnik podatku CIT nabywa towary handlowe, dokonując zapłaty w systemie ratalnym z 

zastrzeżeniem, że termin płatności przedmiotowych rat może być krótszy niż 60 dni lub dłuższy niż 90 dni. Spółka 

rozpoznaje koszt uzyskania przychodów w momencie otrzymania faktury. W związku z powyższym powzięła 

wątpliwość i wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego czy umowne ustalenie płatności 

ratalnych w stosunku do nabywanych towarów podlega ograniczeniom wynikającym z art. 15b uCIT, skoro zgodną 

wolą obu stron wskazano terminy płatności przypadające każdorazowo w określonym dniu miesiąca, alternatywnie 

roku. Spółka przedstawiając swoje stanowisko uznała, iż literalne brzmienie art. 15b ust. 1 uCIT odwołuje się do stanu 

nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury, umowy albo innego dokumentu w terminie 30 dni od daty upływu 

terminu płatności. Zdaniem Spółki w przypadku gdy strony umowy zgodnie ustaliły terminy płatności treścią umowy 

lub wskazały je w treści faktury, wówczas dopiero od tak wyznaczonych terminów należy liczyć upływ terminów 

płatności. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji wskazał, iż 

płatność na raty, która „dokonywana jest w określonych terminach wskazanych w treści faktury, przykładowo każdego 

10 dnia miesiąca przez okres 60 miesięcy” podlega ograniczeniom wynikającym z art. 15b ust. 2 uCIT, ponieważ daty 

wymagalności poszczególnych rat powodują, iż termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, o których mowa w tym 

przepisie. W konsekwencji, zdaniem organu podatkowego, w przypadku gdy termin płatności zostanie ustalony np. na 

360 dni od daty wystawienia faktury, to wówczas z upływem 90 dni od zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych 

przez spółkę, będzie ona miała obowiązek dokonania korekty kosztów. Oznacza to, iż Spółka w miesiącu, w którym 

upływa 90 dni od zaliczenia wydatku do kosztów, będzie zobowiązana do zmniejszenia kosztów o tę część, która nie 

została jeszcze zapłacona. Późniejsze opłacenie poszczególnych rat, niezależnie od terminowości będzie podstawą do 

rozpoznania kosztu. Spółka nie zgadzając się ze stanowiskiem organu podatkowego, zaskarżyła niekorzystną dla niej 

interpretację, a WSA przyznał jej rację. 

 

Komentarz: 
 

Niniejszy wyrok jest bardzo istoty dla podatników i w pełni zasługuje na aprobatę. Zaprzecza dotychczasowej linii 

organów podatkowych w zakresie stosowania art. 15b uCIT do zakupów ratalnych. Fiskus prezentuje w tym zakresie 

jednolitą negatywną linię interpretacyjną, zakładającą, iż zakup na raty podlega ograniczeniom wynikającym z art. 

15b uCIT, nakazując aby terminy wskazane w tym przepisie liczyć dla większości rat od momentu zaliczenia wydatku 

do kosztów uzyskania przychodu, a nie od rzeczywistego terminu płatności raty, ustalonego w umowach zawartych 

między stronami. Powyższe skutkuje tym, iż w przypadku większości rat termin, po którego upływie konieczne jest 

wyłączenie danej raty z kosztów podatkowych, mija zanim jeszcze rata stanie się wymagalna. Wskazać należy, iż 

takie podejście fiskusa stanowi rozszerzającą interpretację przepisu, która w istocie mija się z celem nowelizacji uCIT 

wprowadzającą art. 15b uCIT. Przepis ten niewątpliwie miał przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych, 

jednakże jak słusznie zauważył WSA nie można zgodzić się, iż zator ten powstaje również w przypadku sprzedaży 

ratalnej. Nie można traktować rozłożenia płatności na raty na równi z nieterminowym uregulowaniem zobowiązania.  

 
Jacek Dobrucki 

doradca podatkowy, partner w DMS TAX 
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Kwalifikacja dochodu wspólnika z udziału w spółce osobowej nie 
zależy od źródeł przychodów osiąganych przez tą spółkę 

 
Organ: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie  

Sygnatura pisma: Wyrok z 02.04.2014 r., I SA/Kr 32/14 

Dotyczy: Podatek dochodowy od osób fizycznych  

  

Teza: Przychód wspólnika będącego osobą fizyczną z tytułu udziału w spółce nie mającej 
osobowości prawnej będzie zawsze kwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności 
gospodarczej niezależnie od rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę, a więc od źródeł, 
z których spółka uzyskuje przychody. 

Stan faktyczny: 
 
A.W. złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, 

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku przedstawił następujące zdarzenie przyszłe. A.W. 

jest wspólnikiem spółki komandytowej. Spółka zamierza nabyć od innej spółki (zwanej dalej "Kontrahentem") 

składniki majątku w postaci środków trwałych (w tym nieruchomości) oraz zarejestrowanego prawa ochronnego do 

znaku towarowego - zwanych dalej "Aktywami". Aktywa nie stanowią przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej 

części. Po nabyciu Aktywów spółka będzie je wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej tj. zarządzać 

przedmiotowymi Aktywami i czerpać z nich korzyści finansowe, np. spółka będzie udostępniać Aktywa podmiotom 

trzecim za wynagrodzeniem (na podstawie umów najmu/dzierżawy oraz umów licencyjnych), będzie zatrudniać 

wykwalifikowany personel odpowiedzialny za kontakty z kontrahentami oraz utrzymanie Aktywów i właściwe nimi 

administrowanie. Spółka będzie także prowadzić działalność w zakresie ochrony posiadanego majątku (w 

szczególności zapobiegania bezprawnemu wykorzystywaniu znaku towarowego). A.W. we wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej uznał, iż jego przychód, jako wspólnika spółki z tytułu otrzymywanych przez spółkę 

czynszu najmu/dzierżawy oraz opłat licencyjnych za udostępnianie Aktywów podmiotom trzecim należy kwalifikować 

jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle art. 5b ust. 2 uPIT. Minister Finansów nie zgodził się 

ze stanowiskiem A.W. w części dotyczącej znaku towarowego, bowiem w jego ocenie przychody osiągane z jego tytułu 

powinny być kwalifikowane jako przychody z praw majątkowych. Zdaniem organu, z uwagi na definicję działalności 

gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6 uPIT, przychód uzyskany przez podatnika podatku dochodowego od osób 

fizycznych stanowi przychód z działalności gospodarczej, o ile w myśl przepisów tej ustawy nie jest zaliczony do 

innego niż pozarolnicza działalność gospodarcza źródeł przychodów. Podatnik zaskarżył powyższą interpretację 

indywidualną, WSA przyznał mu rację. 

 

Komentarz: 
 

Podkreślenia wymaga, iż co do zasady należy zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym przez MF w zaskarżonej 

interpretacji indywidualnej, iż w przypadku gdy uPIT zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza 

działalność gospodarcza, to przychód ten będzie stanowić przychód z tego innego źródła, a nie przychód z 

pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu 

ma związek z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę. Taka konstatacja wynika wprost z analizy art. 5a pkt 6 

uPIT zawierającego definicję „pozarolniczej działalności gospodarczej”. Jednakże wskazać należy, iż powyższa zasada 

nie ma zastosowania do wspólnika spółki nieposiadającej osobowości prawnej, bowiem brzmienie art. 5b ust. 2 uPIT 

jednoznacznie wskazuje, iż przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, jakim 

jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Ustawodawca w sposób konsekwentny i jednoznaczny wprost odnosi się w 

powołanym przepisie do „przychodów z udziału w spółce”, a nie do przychodów spółki, w której wspólnikiem jest 

podatnik. Ta okoliczność determinuje stwierdzenie, iż zaliczenie przychodów wspólnika do przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej jest w związku z tym obligatoryjne w każdym przypadku. Takie stanowisko potwierdza 

również uchwala NSA z dnia 20.05.2013 r., sygn. akt II FPS 6/12. Kwestia ta nie powinna zatem budzić dalszych 

wątpliwości podatników. 

 Żaneta Bugla 
  Konsultant ds. podatków, doradca podatkowy 
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Obowiązek w VAT zależy od warunków sprzedaży towaru 
 

 

Organ: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 

Sygnatura pisma: Interpretacja indywidualna z 22.01.2014 r., IPTPP2/443-855/13-6/IR 

Dotyczy: Podatek od towarów i usług 

 
 

Teza: Jeżeli z warunków sprzedaży wynika, że przeniesienie na nabywcę prawa do dysponowania 
towarem jak właściciel następuje wraz z wydaniem towaru kurierowi, to właśnie w tym 
momencie, zgodnie z art. 19a ustawy o VAT, powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu 
dostawy towarów.  
 

 

Stan faktyczny: 
 

Spółka sprzedaje towary na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Jednym ze sposobów dostarczenia towarów 

odbiorcom jest ich wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich/spedycyjnych na koszt kupującego. Sprzedawca 

zawiera umowy z przewoźnikiem i towar odbierany jest z siedziby sprzedawcy. Przeniesienie na kupujących prawa do 

dysponowania towarami jak właściciel następuje w momencie wydania towaru firmie kurierskiej, co wynika z 

regulaminu sprzedaży Spółki. Zdarzają się sytuacje, gdy faktury z tytułu sprzedaży towarów wystawiane są w 

ostatnich dniach miesiąca i wtedy też następuje wydanie towarów firmom kurierskim, jednak do nabywców trafiają 

one już w kolejnym miesiącu. W związku z powyższym, Spółka powzięła wątpliwość kiedy powstaje obowiązek 

podatkowy w podatku VAT: w miesiącu wydania towaru kurierowi czy dostarczenia go nabywcy. Prezentując własne 

stanowisko w sprawie, Spółka wskazała, że obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanych dostaw powstaje w 

miesiącu wydania towaru kurierowi, a nie dostarczenia go nabywcy. MF potwierdził stanowisko Spółki, wyjaśniając, że 

jeżeli przeniesienie na nabywcę prawa do dysponowania towarem jak właściciel następuje wraz z wydaniem towaru 

kurierowi, to właśnie w tym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT. 
 

Komentarz: 
 

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2014 art. 19a ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 

dokonania dostawy towarów. Kluczowa, dla określenia momentu dostawy towarów, jest chwila wydania ich 

kupującemu. W tym bowiem momencie przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą, a także 

ryzyko uszkodzenia bądź utraty towaru. Strony, zgodnie z cywilnoprawną zasadą swobody umów, mogą różnie 

kształtować moment wydania towarów. W przypadku Spółki ustalone były warunki, zgodnie z którymi korzyści i 

ciężary związane z rzeczą, jak i ryzyko ich uszkodzenia lub utraty, przechodziło na kupujących w momencie wydania 

towarów kurierowi. Słusznie zatem organ podatkowy uznał przekazanie towarów kurierowi za moment, w którym 

zostało przeniesione na kupującego prawo do dysponowania towarem jak właściciel, równoznaczny dostawie towarów 

w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Możliwe jest jednak ustalenie innych warunków sprzedaży, które wpłyną na 

zmianę momentu dostawy towarów w VAT. Analizując tę sytuację można odwołać się do reguł handlowych Incoterms 

(które zasadniczo można stosować także w przypadku transakcji krajowych). W omawianej sprawie stosowano 

warunki zbliżone do reguły EXW, oznaczające ponoszenie przez nabywcę kosztów transportu i ryzyka związanego z 

towarem w transporcie. Moment dostawy towarów w tym przypadku jest równoznaczny z przekazaniem towarów 

kurierowi. Sytuacja jest inna, gdy strony umawiają się na warunki zbliżone do reguły DDP, zgodnie z którą zarówno 

koszt, jak i ryzyko utraty towarów, do momentu dostarczenia towarów kupującemu, spoczywa na sprzedającym. W 

tym przypadku, dopiero w momencie dostarczenia towarów do odbiorcy, powstawałby obowiązek w VAT. Ustalenie 

między stronami odpowiednich warunków wydania towarów pozwala zatem w pewnych sytuacjach (przełom miesiąca) 

na modyfikowanie momentu dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, a w konsekwencji, na przesunięcie 

momentu powstania obowiązku podatkowego – vide interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 

sierpnia 2013 r., sygn. IPPP1/443-526/13-2/AP.  

Tomasz  Świątek 
Konsultant ds. podatków 
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Najem na szeroką skalę pozbawia ryczałtu 
 

 

Organ: Naczelny Sąd Administracyjny 

Sygnatura pisma: Wyrok z 04.04.2014 r.,  II FSK 1092/12 

Dotyczy: Podatek osobowy od osób fizycznych 

 
 

Teza: Ustalając w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, czy przychód z najmu lokali 
pochodzi z działalności gospodarczej, należy w pierwszym rzędzie podjąć próbę przypisania 
tego przychodu do jednego ze źródeł wymienionych w uPIT. Jeżeli okaże się to niemożliwe, a 
przychód powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i 
ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie stanowił 
przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a w konsekwencji opodatkowanie go 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będzie dopuszczalne. 

 

Stan faktyczny: 
 

Podatniczka wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych wyjaśniając, że wraz z mężem w ramach prowadzonych odrębnie działalności gospodarczych podnajmowali 

sporadycznie część nieruchomości najmowanych w związku z prowadzonymi działalnościami. Podnajem ten 

opodatkowywali ryczałtem co zdaniem Podatniczki było możliwe ze względu na fakt, iż nie stanowił on głównego 

przedmiotu działalności gospodarczej żadnego z małżonków. Pytanie Podatniczki dotyczyło możliwości kontynuowania 

opodatkowania wynajmu ryczałtem w stosunku do wybudowanego poza działalnością gospodarczą budynku z 

przeznaczeniem jego mieszkalnej części na własne cele mieszkaniowe natomiast części użytkowej na wynajem. 

Prezentując własne stanowisko wskazała, zarówno dochody z wynajmu dotychczas wynajmowanych lokali, jak i 

dochody z wynajmu lokali w nowo wybudowanym budynku, będą mogły być opodatkowane w formie ryczałtu, jako 

przychody z najmu niezwiązanego z prowadzoną przez któregokolwiek z małżonków działalnością gospodarczą. MF nie 

zgodził się z tym stanowiskiem. Organ stwierdził, iż najem na tak dużą skalę spełnia przesłanki uznania go za 

działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów uPIT. W wyniku wniesienia skargi WSA przyznał rację MF. Finalnie 

spór rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, który podzielił stanowisko MF i oddalił skargę kasacyjną Podatniczki.  
 

Komentarz: 
 

Komentowany wyrok zasługuje na uwagę ponieważ dotyczy kwestii określenia kryteriów oceny kiedy najem prywatny 

staje się działalnością gospodarczą. W wydawanych w tej kwestii dotychczas interpretacjach indywidualnych można 

się spotkać zarówno ze stanowiskiem, że najem wolno rozliczać jako najem prywatny, niezależnie od wielkości 

przychodu i liczby mieszkań, a wybór należy do podatnika, jak i z takim, że najem „na szeroką skalę” lub „szeroki 

zakres najmu” przesądza o prowadzeniu działalności w tym zakresie. Komentowany wyrok potwierdza, że szeroki 

zakres prowadzonego najmu wskazuje na to, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i 

profesjonalny, tym samym najem ten jest działalnością gospodarczą. W mojej opinii przyjęte w wydanym orzeczeniu 

kryterium zakresu i formy organizacji najmu może budzić pewne wątpliwości w związku z tym, że w praktyce każdy 

najem jest  prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, poza tym jest działalnością zarobkową polegającą na 

wykorzystywaniu rzeczy, we własnym imieniu, co oznacza, że w zasadzie każdy najem spełnia przesłanki działalności 

gospodarczej zawarte w uPIT. Co prawda oceny, w oparciu o powyższe kryteria, dokonuje się w przypadku gdy najem 

nie spełnia warunków najmu prywatnego zawartych w art. 10 ust. 1 pkt 6 jednakże trudno się oprzeć wrażeniu, że 

możemy mieć tu w pewnym sensie do czynienia z błędnym kołem. Skoro bowiem każdy najem spełnia co do zasady 

definicję działalności gospodarczej sformułowaną w uPIT, to w konsekwencji należy uznać, że każdy wynajmowany 

składnik majątku ma związek z tą właśnie działalnością, co wykluczałoby stosowanie ryczałtu ze względu na powyższą 

regulację. Podczas gdy osobne ujęcie w uPIT źródła przychodu dotyczącego najmu prywatnego z zastrzeżeniem, że 

przepis ten nie dotyczy majątku związanego z działalnością gospodarczą wskazuje, że intencją ustawodawcy było 

wykluczenie z opodatkowania jako najmu prywatnego wynajmu majątku związanego z działalnością gospodarczą, w 

szczególności majątku przedsiębiorcy, takiego jak, np. środki trwałe, wyposażenie, towary itp.  

 
Joanna Oprzalska 

Młodszy konsultant ds. podatków 



 

Nr 3 / Maj 2014  6 

W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z prezentowanymi treściami prosimy o kontakt pod 

następującymi adresami e-mail: 
 
Redakcja DMS Tax24:   tax24@dmstax.com 
Dział Doradztwa Podatkowego:  ddp@dmstax.com 

 
lub telefonicznie:   +71 79 25 991 
 
 
Redaktorem DMS Tax24 jest Jacek Dobrucki, partner w DMS TAX Sp. z o.o. Spółka posiada wszelkie 
prawa autorskie do niniejszej publikacji. 
 

Niniejsza informacja nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy  
o doradztwie podatkowym. Biuletyn DMS Tax24 ma jedynie charakter informacyjny, a zastosowanie się 
do jego treści nie może rodzić roszczeń pod adresem jej autorów oraz DMS TAX Sp. z o.o. 
 

Cytowanie i/lub rozpowszechnianie treści niniejszego biuletyny jest dozwolone pod warunkiem powołania 
się na źródło pochodzenia informacji. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kazimierza Wielkiego 1 
50-077 Wrocław 

 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni 
opłacony. KRS 0000231073; REGON 0041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 
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