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CIT  
 

Wspólnota mieszkaniowa musi płacić CIT od zaliczek wpłacanych przez 

właścicieli lokali użytkowych 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Katarzyna Pękul, 28-04-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

(III SA/Wa 1907/13). Spółdzielnia mieszkaniowa zarządzała budynkiem, w którym część 

lokali miało charakter użytkowy. Właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych musieli płacić 

zaliczki na fundusz remontowy oraz eksploatacyjny. Wspólnota postanowiła zapytać izbę 

skarbową, czy powinna płacić CIT od zaliczek wpłacanych przez właściciela lokali użytkowych. 

Jej zdaniem są one objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT. Spółdzielnia wskazała 

również, że zaliczki są przeznaczane na fundusz remontowy całej nieruchomości, która ma 

charakter mieszkalny. Ich opodatkowanie spowodowałoby, że byłyby one niższe niż zaliczki 

od mieszkań, więc spółdzielnia poniosłaby stratę. Organ uznał jednak pogląd 

wnioskodawczyni za błędny wskazując, że pojęcie „zasoby mieszkaniowe” zawarte w w/w 

przepisie nie dotyczy lokali użytkowych, gdyż ich przeznaczenie jest z zasady niemieszkalne. 

Sprawą zajął się WSA w Warszawie, który oddalił skargę wspólnoty wskazując, że zwolnienie 

z podatku zaliczek to przywilej podatkowy, którego nie można dowolnie rozszerzać.  

[pobierz artykuł] 

 
Od działalności gospodarczej trzeba płacić podatki 

Źródło: Rzeczpospolita,  Sławomir Stalmach, 02-05-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Gdańsku z dnia  25 marca 2014 r. (I SA/Gd 

1641/13). Stowarzyszenie zajmujące się realizacją Europejskiego Programu Karta EURO<26 

rozliczając się z CIT wykazało w zeznaniu rocznym całość swoich dochodów jako zwolnionych 

z opodatkowania. Zakup karty gwarantował rabaty na książki, czasopisma oraz różnego 

rodzaju usługi (gastronomiczne, kulturalne). Stowarzyszenie traktowało program EURO<26 

jako środek realizacji celów związanych z działalnością kulturalną i edukacyjną. Z kolei, 

opłaty za karty były w jego opinii składkami członkowskimi, niemającymi ekwiwalentnego 

charakteru. Stąd też, zdaniem stowarzyszenia, przychody uzyskiwane w ramach 

Europejskiego Programu Karta EURO<26 powinny korzystać ze zwolnienia z CIT zawartego w 

art. 17 ust. 1 pkt 40 uCIT. Organ uznał jednak, że przychody stowarzyszenia nie mogą 

korzystać ze zwolnienia i określił mu zobowiązanie w CIT. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, 

który odrzucił pogląd stowarzyszenia. Sąd wskazał, że opłaty za karty miały charakter 

ekwiwalentny, gdyż stanowiły zapłatę za uzyskanie prawa do rabatów i określonego wariantu 

ubezpieczenia. Stowarzyszenie prowadziło zatem działalność gospodarczą, a uzyskiwane 

przychody nie mogły podlegać zwolnieniu. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Opłaty za wysyłkę towaru bez VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 02-05-2014 

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

(IPTPP4/443-54/14-2/MK). Kobieta prowadziła działalność w zakresie sprzedaży odczynników 

chemicznych przez internet. Towary wysyłała do klientów za pośrednictwem poczty polskiej. 

Nabywcy przekazywali na konto podatniczki wraz zapłatą za towary także kwotę będącą 

równowartością opłaty pocztowej. Początkowo kobieta nabijała na kasę fiskalną całą kwotę 

otrzymaną od klientów w stawce 23% VAT. Aktualnie zawiera jednak indywidualne umowy  

o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rzecz kupującego na podstawie udzielonego 

jej pełnomocnictwa. Klienci przekazują podatniczce poza zapłatą za towar także środki na 

pokrycie zobowiązań względem poczty polskiej. Obecnie podatniczka nie nabija już na kasę 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/p/podatek
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/793332,wspolnota-mieszkaniowa-musi-placic-cit-od-zaliczek.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1106271-Skladki-czlonkowskie-w-stowarzyszeniu--a-zwolnienie-z-CIT.html
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fiskalną zwrotu kosztów z tytułu opłat pocztowych. W związku z powyższym  postanowiła 

zapytać izbę skarbową, czy opłaty za przesyłki są opodatkowane VAT. Organ uznał,  

że wnioskodawczyni nie będzie świadczyła usługi związanej z przesyłką towarów, gdyż 

bezpośrednim jej nabywcą od poczty będzie klient podatniczki.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Ważne, że towar podlegał opodatkowaniu akcyzą 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 29-04-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 marca 

2014 r. (I SA/Go 628/13). Podatnik prowadził działalność w zakresie sporządzania ekspertyz 

w dziedzinie ornitologii. Przedsiębiorca był zwolniony podmiotowo z VAT. Mężczyzna nabył 

samochód osobowy na potrzeby prowadzonej działalności wprowadzając go do ewidencji 

środków trwałych. Przy nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Jednakże po 

upływie ponad połowy roku przedsiębiorca sprzedał auto. Postanowił więc zapytać fiskusa, 

czy z uwagi na zbycie pojazdu utracił prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT w związku z 

art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b. Organ odpowiedział twierdząco na pytanie podatnika wskazując, 

że w/w przepis wyklucza możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników dokonujących 

dostaw towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej i 

wyrobów tytoniowych), w tym dostaw samochodów osobowych. Podatnik wprawdzie wniósł 

skargę do WSA, ale została ona oddalona. Sąd podkreślił, że dla utraty zwolnienia znaczenie 

ma sam fakt dostaw towarów opodatkowanych akcyzą bez względu na to, czy na podatniku 

ciążył obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. 
[pobierz artykuł] 

 

Jak traktować VAT od wydatków na firmowy festyn 

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Wieczorek, 28-04-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2014 r. (I SA/Bd 

206/14). Spółka postanowiła zorganizować festyn dla obecnych i byłych pracowników oraz ich 

rodzin celem zintegrowania załogi. Zapytała więc izbę skarbową, czy może odliczyć VAT  

z faktur dotyczących organizacji imprezy oraz czy jej organizację należy uznać za nieodpłatne 

świadczenie usług. Zdaniem spółki przysługuje jej prawo do odliczenia VAT, gdyż festyn jest 

pośrednio związany z prowadzoną działalnością (jednoczy załogę i zwiększa jej efektywność). 

Z kolei sama impreza nie powinna być opodatkowana, gdyż nie służy zaspakajaniu osobistych 

potrzeb jej uczestników. Organ uznał jednak, że należy opodatkować świadczenia na rzecz 

rodzin pracowników, rodzin byłych pracowników oraz byłych zatrudnionych. Z kolei odliczyć 

VAT spółka może tylko w tej części, w której wydatki dotyczyły pracowników. Sprawa trafiła 

do WSA w Bydgoszczy, który podzielił pogląd organu co do opodatkowania VAT usług na 

rzecz uczestników festynu innych niż pracownicy. Przyznał jednak rację spółce co do 

możliwości odliczenia VAT z tytułu organizacji festynu dla osób niebędących pracownikami. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Opodatkowanie świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 30-04-2014, 

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

Podatnik był zatrudniony w spółce należącej do międzynarodowej grupy, która prowadziła 

program dla pracowników umożliwiający im otrzymanie opcji na akcje spółki duńskiej. Opcje 

były niezbywalne przez 3 lata. Po tym czasie pracownicy nabywali prawo do rozporządzania 

nimi. Realizacja opcji miała nastąpić najpóźniej do 5 lat od upływu w/w trzyletniego terminu. 

Zdaniem podatnika przychód w omawianej sprawie powstanie dopiero w momencie zbycia 

akcji i należy go zaliczyć do przychodów z kapitałów pieniężnych. Organ uznał jednak ten 

pogląd za błędny wskazując, że podatnik osiągnie przychód już w momencie realizacji opcji. 

Fiskus dodał także, że jeśli program będzie finansowany przez polską spółkę, przysporzenie 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1106263-Jak-uniknac-VAT-przy-wysylce-towaru-kupionego-przez-internet.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1105614-Sprzedaz-samochodu-a-prawo-do-zwolnienia-z-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1105024-VAT-od-imprezy-firmowej.html
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powinno być doliczone do przychodów ze stosunku pracy. Podatnik wniósł skargę do WSA, 

która została uwzględniona. Ostatecznie sprawą zajął się NSA, który oddalił skargę fiskusa. 

Sąd kasacyjny wskazał, że „sam fakt objęcia pracownika programem nie uzasadnia 

twierdzenia, że uzyskanie akcji jest świadczeniem ze stosunku pracy”.    
[pobierz artykuł] 

 
Jak zakwalifikować dochody członków zarządu spółki 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Bembnista, 02-05-2014 

Niniejsza publikacja stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 lutego 

2014 r. (IPTPB1/415-695/13-4/MD). Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej 

zwróciła się spółka z branży metalurgicznej. W opisie stanu faktycznego wskazała, że jej 

wspólnikami są dwie osoby fizyczne, które łączy ze spółką stosunek pracy (umowa o pracę) 

oraz stosunek organizacyjny (wspólnicy zostali powołani do pełnienia swoich funkcji uchwałą 

walnego zgromadzenia wspólników). Oprócz wynagrodzenia z umowy o pracę członkowie 

zarządu otrzymywali także wynagrodzenie na podstawie stosunku powołania, uzależnione od 

wyników finansowych spółki. Spółka miała wątpliwości, do jakiego źródła przychodów 

powinno być zaliczone wynagrodzenie wynikające ze stosunku powołania. Zdaniem 

wnioskodawczyni będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście bez względu na 

sposób powołania członków władz firmy. Organ w pełni podzielił stanowisko wnioskodawczyni. 

Na prawidłowość stanowiska izby skarbowej wskazują także eksperci. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Podatek od garaży jednak bez zmian. Spory o miejsca postojowe pozostaną 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 29-04-2014 

Autor publikacji prezentuje planowane zmiany w podatku od nieruchomości, jakie przewiduje 

przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt nowelizacji ustawy  

o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym o podatkach i opłatach 

lokalnych. Zgodnie z projektem zmian nie dojdzie do podwyżek podatku od garaży dla 

właścicieli domów jednorodzinnych, gdyż ministerstwo wycofało się z pomysłu podniesienia 

stawki ponad dziesięciokrotnie. Ponadto zakłada się zniesienie solidarnej odpowiedzialności 

właścicieli miejsc postojowych w blokach i apartamentach, posiadających ułamkowy udział w 

całej hali garażowej. Do tej pory otrzymywali oni decyzję, w której organ wykazywał podatek 

od całej hali. Teraz każdy będzie płacił za tę część garażu, która odpowiada jego udziałowi w 

prawie własności. Projekt wprowadza również definicję garażu, którym będzie budynek lub 

jego część w rozumieniu przepisów prawa budowlanego do przechowywania i niezawodowej 

obsługi samochodów osobowych. Dodatkowo aktualna wersja projektu nie przewiduje zmian 

definicji budowli, której zasady opodatkowania pierwotnie miały być powiązane z klasyfikacją 

środków trwałych.   
[pobierz artykuł] 
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