
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 19/2014 

W numerze: 

 
CIT  

 Pojęcie „likwidacja” oznacza nie tylko fizyczne unicestwienie 
 Wycinka drzew może być amortyzowana jako koszt inwestycji 

 

 

VAT 

 Opłata śmieciowa w podstawie opodatkowania VAT 
 Zapłata za pomocą bitcoinów bez VAT 
 Zaliczka ze stawką zero, nawet gdy towar opuści UE za rok 

 

PIT  
 Wykładnia fiskusa musi uwzględniać prawo UE 
 Udzielanie korepetycji jest działalnością wykonywaną osobiście 
 

 
Postępowanie podatkowe 

 Uniewinnienie może ochronić także przed podatkiem 
 

 

 

 

 

 

 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
05.05.2014 – 10.05.2014 



 

Nr 19 / 2014 2 

 
CIT  
 

Pojęcie „likwidacja” oznacza nie tylko fizyczne unicestwienie 

Źródło: Rzeczpospolita, Agata Kot, 05-05-2014 

W niniejszym artykule autorka omawia wyrok NSA z dnia 19 marca 2014 r. (II FSK 797/12). 

Spółka amortyzowała nakłady na drogę wewnętrzną, z której korzystała na podstawie umowy 

użyczenia. Jednakże w związku z tym, iż właściciel drogi zrzekł się jej na rzecz Skarbu 

Państwa, spółka utraciła prawo do dalszego amortyzowania inwestycji w obcym środku 

trwałym. Stąd też postanowiła zapytać izbę skarbową, czy może zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów (KUP) nieumorzoną część inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka 

wskazała, że wprawdzie art. 16 ust. 1 pkt 1 uCIT wyłącza z kosztów straty powstałe w wyniku 

likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, ale tylko wtedy, gdy środki te utraciły 

przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Będzie ona mogła zatem 

powiększyć swoje KUP. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny, wskazując, że tylko 

fizyczna likwidacja środka trwałego umożliwia uznanie przedmiotowych kosztów jako KUP. 

Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację przyznały jej WSA i NSA. Zgodnie podkreślono,  

że „ograniczenie rozumienia pojęcia „likwidacja" do likwidacji fizycznej pozbawiałoby sensu 

warunek utraty przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności”. 

[pobierz artykuł] 

 
Wycinka drzew może być amortyzowana jako koszt inwestycji 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,  Mariusz Szulc, 08-05-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 6 maja 2014 r. (II FSK 1240/12). 

Spółka przygotowująca grunt pod budowę autostrady zaliczyła jednorazowo w koszty wydatki 

na wycinkę drzew. Zezwolenie w tym zakresie wydał właściwy miejscowo wójt. Jednakże 

urząd kontroli skarbowej (UKS), badając roczne rozliczenie spółki, uznał, że zawyżyła ona 

koszty podatkowe poprzez zaliczenie do nich jednorazowo wszystkich wydatków na wycięcie 

drzew. Zdaniem organu wydatki te powinny być amortyzowane jako koszt wytworzenia 

środka trwałego. Stanowisko to podtrzymała izba skarbowa. Sprawa trafiła do WSA w  

Gorzowie Wielkopolskim, który uchylił decyzję obu organów. Sąd wskazał, że wycinka drzew 

była konieczna ze względu na zagrożenie dla ruchu drogowego oraz jego uczestników. Stąd 

też przedmiotowych wydatków nie można uznać za koszt przygotowania gruntu pod 

inwestycję. Ostatecznie sprawę rozpatrzył NSA, który uchylił wyrok sądu I instancji. Zdaniem 

sądu kasacyjnego „sama decyzja wójta zezwalająca na wycinkę nie może być podstawą do 

uznania wydatków poniesionych przez spółkę za jednorazowy koszt”.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 

 
Opłata śmieciowa w podstawie opodatkowania VAT 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 08-05-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2014 r. (I SA/Wr 14/14). 

Spółka planowała kupić nieruchomość, która miała być przeznaczona na zarobkowy wynajem 

dla podmiotów prowadzących działalność i wytwarzających odpady. Spółka będzie obciążać 

najemców częścią opłaty za gospodarowanie odpadami (tzw. opłaty śmieciowej) przypadającą 

na nich. Dodatkowo podatniczka wskazała, że cena najmu nie będzie uwzględniać opłaty 

śmieciowej, gdyż nie ma możliwości ustalenia jej wysokości na etapie poszukiwania 

najemców (zależy ona od rozmiaru prowadzonej działalności). Spółka twierdziła, że opłata za 

gospodarowanie odpadami nie będzie częścią podstawy opodatkowania najmu, a w związku  

z tym nie podlega opodatkowaniu VAT. Z uwagi na odmienny pogląd fiskusa spółka wniosła 

skargę do WSA we Wrocławiu, jednakże została ona oddalona. Sąd wskazał, że podstawą 

opodatkowania jest całość świadczenia należnego od nabywcy, a zatem należy uwzględnić  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1106708-Kiedy-straty-powstale-w-zwiazku-z-likwidacja-nie-w-pelni-umorzonych-inwestycji-sa-kosztem-podatkowym.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/795300,wycinka-drzew-moze-byc-amortyzowana-jako-koszt-inwestycji.html
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w niej wszystkie dodatkowe koszty bezpośrednio związane ze świadczoną usługą. Stanowią 

one element świadczenia zasadniczego.   
 

[pobierz artykuł] 

 
Zapłata za pomocą bitcoinów bez VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Łukasz Auzbiter, 09-05-2014 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 

stycznia 2014 r. (ILPP1/443-910/13-2/AWa). Podatnik planował nabyć elektroniczne znaki 

legitymacyjne – tzw. bitcoiny, będące alternatywnymi środkami płatniczymi w stosunku do 

oficjalnych walut. Celem wnioskodawcy jest zawarcie z kontrahentami umów, dzięki którym 

możliwe będzie wzajemne rozliczanie transakcji za pomocą bitcoinów. Dzięki temu wszystkie 

zobowiązania kontrahentów względem wnioskodawcy będą umarzane za pomocą w/w środka 

płatniczego. Dotyczy to analogicznie długów wnioskodawcy względem swoich wierzycieli. 

Zdaniem podatnika regulowanie transakcji za pomocą bitcoinów w sytuacji, gdy obie jej 

strony wyrażą na to zgodę, nie będzie powodować żadnych skutków na gruncie podatku VAT. 

We wniosku o wydanie interpretacji przedsiębiorca poprosił izbę skarbową o potwierdzenie 

prawidłowości tego stanowiska. Ustosunkowując się do przedstawionego stanu faktycznego 

organ uznał, że umarzanie zobowiązań za pomocą bitcoinów nie jest ani świadczeniem usług, 

ani dostawą towarów, stąd nie podlega opodatkowaniu VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

Zaliczka ze stawką zero, nawet gdy towar opuści UE za rok 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 09-05-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia  

2014 r. (ITPP3/443-19/14/AT). Spółka produkująca konstrukcje metalowe współpracowała 

głównie z kontrahentami spoza UE. Wskazała, że produkcja kompletnych urządzeń trwa 

nawet rok od momentu otrzymania zlecenia. Stąd też, aby zapewnić sobie płynność 

finansową, pobiera ona zaliczki przed dokonaniem dostawy. Częściowe zapłaty wyprzedzają  

o wiele miesięcy faktyczny wywóz towarów. W zakresie opodatkowania eksportu towarów,  

w odniesieniu do zaliczek spółka wskazała, że zgodnie z uVAT, w przypadku otrzymania części 

zapłaty przed dokonaniem dostawy, stawkę 0% można zastosować pod warunkiem, że wywóz 

towarów nastąpi w terminie dwóch miesięcy od końca miesiąca otrzymania zapłaty oraz  

w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium 

UE. Opodatkowanie zaliczki w późniejszym terminie jest możliwe także w przypadku, gdy 

opóźnienie wywozu towaru (o więcej niż dwa miesiące) wynika ze specyfiki realizacji dostaw, 

potwierdzonej jej warunkami. Organ zgodził się ze spółką, że w omawianym przypadku nie 

musi odprowadzać VAT od zaliczek według polskich stawek.    
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Wykładnia fiskusa musi uwzględniać prawo UE 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 06-05-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 6 lutego 2014 r. (II FSK 69/13). 

Podatnik był jednym z czterech udziałowców spółki z o.o. Udziały wszystkich miały taką samą 

wartość nominalną, jednakże jeden z nich był uprzywilejowany w zakresie prawa głosu (na 

jeden udział uprzywilejowanego udziałowca przypadały dwa głosy). Wnioskodawca wskazał, 

że wraz z pozostałymi udziałowcami zamierza wnieść swoje udziały do innej spółki z o.o. 

(spółki nr 2). Wniesienie ma nastąpić w jednym dniu, tym samym aktem notarialnym. W 

wyniku wymiany udziałów udziałowcy otrzymają nowe udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki nr 2. Na tym tle pojawiła się wątpliwość, czy wskutek wymiany udziałów 

podatnik osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu. Wnioskodawca uznał, że przychód 

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a129488&IdNumer=2947&wsp=53,91,1108,640&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1108047-Bitcoin--Zaplata-bez-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1108162-Zaliczka-ze-stawka-VAT-zero--nawet-gdy-towar-opusci-UE-za-rok.html
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nie powstanie. Z uwagi na odmienne stanowisko fiskusa sprawa trafiła do sądu, a rację 

podatnikowi przyznał zarówno WSA, jak i NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że chcąc ocenić 

skutki podatkowe wymiany udziałów w odniesieniu do danego podatnika należy uwzględnić 

sytuacje innych udziałowców i spółki nabywającej.  
[pobierz artykuł] 

 
Udzielanie korepetycji jest działalnością wykonywaną osobiście 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Elżbieta Delert, 07-05-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 30 kwietnia 2014 r. (II FSK 1279/12). 

Nauczyciel języka angielskiego pracował w szkole na pełny etat. Oprócz tego udzielał 

korepetycji w wolnym czasie. Podatnik zarejestrował działalność, jednakże przychody z niej 

rozliczał jako przychody z działalności oświatowej wykonywanej osobiście, a nie jako 

przychody z działalności gospodarczej. Organ uznał jednak, że podatnik postępuje 

niewłaściwie. Zdaniem fiskusa, skoro nauczyciel otrzymał wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i wszystkie osiągane z niej 

przychody powinien rozliczać jako przychody z działalności gospodarczej. Podatnik skierował 

sprawę na drogę sądową, a rację przyznały mu sądy administracyjne obu instancji. WSA  

i NSA zgodnie potwierdziły, że mężczyzna nie prowadzi szkoły językowej zatrudniając 

lektorów, ale sam wykonuje wszystkie czynności. Ponadto wskazano, że udzielanie 

korepetycji w sposób zorganizowany i ciągły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich 

rezultat nie ma żadnego wpływu na charakter prowadzonej działalności.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Uniewinnienie może ochronić także przed podatkiem 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 08-05-2014 

Autor artykułu prezentuje wyrok WSA w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2014 r. (I SA/Łd 174/14). 
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej zakwestionował zapisy w księgach podatkowych 

przedsiębiorcy, gdyż jego zdaniem podatnik zaniżył ceny zakupu i sprzedaży skażonego 

spirytusu. Podatnik skierował sprawę do sądu, lecz po korzystnym wyroku WSA NSA 

rozstrzygnął sprawę na niekorzyść przedsiębiorcy. Równocześnie nieprawidłowościami 

podatnika zajmował się sąd karny. Ten uniewinnił go kwestionując dowody prokuratora, tj. 

stenogram i notatkę z rozmów telefonicznych podatnika i jego klienta, z których miało 

wynikać, że faktyczne ceny spirytusu były odmienne od tych z faktur. Sąd ustalił, że nie 

można było odtworzyć nagrań, a sam oskarżyciel nie dysponował nimi, zatem podatnik został 

uniewinniony. Stąd wystąpił on do izby skarbowej o uchylenie decyzji wymierzających 

podatek, gdyż zostały one wydane w oparciu o nagrania rozmów, których nie prowadził 

przedsiębiorca. Organ uznał, że nie wiąże go wyrok uniewinniający sądu powszechnego, więc 

sprawa trafiła do WSA w Łodzi. Ten z kolei uznał, że nie wyrok, ale „ujawnione okoliczności 

faktyczne istniejące już w chwili wydania decyzji organu uzasadniają uchylenie decyzji”. 
[pobierz artykuł] 
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