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CIT  
 

Opcja wykupu w leasingu a podatkowa kwalifikacja umowy  

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 09-06-2014 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 

2014 r. (ILPB4/423-80/14-2/ŁM). Na potrzeby prowadzonej działalności spółka zawierała 

umowy leasingu operacyjnego, których przedmiotem były samochody osobowe. Umowy te 

spełniały wszystkie kryteria określone w art. 17b uCIT. Spółka chciała wiedzieć, czy wszelkie 

opłaty wynikające z umów leasingowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu (KUP) 

bez ograniczeń zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 51 uCIT. Podatniczka poprosiła także izbę 

skarbowa o wyjaśnienie, czy w sytuacji, gdy zrezygnuje z prawa wykupu aut, zmieni się 

kwalifikacja tej umowy dla podatku CIT. Odnosząc się do tak przedstawionego stanu 

faktycznego organ wskazał, że ograniczenia co do zaliczania do KUP wydatków wskazanych w 

16 ust. 1 pkt 51 uCIT (wydatki na używanie samochodów osobowych ponad limit tzw. 

kilometrówki) nie dotyczą umów leasingu operacyjnego, a umowy zawierane przez spółkę 

spełniają wszystkie jej wymagania. Ponadto fiskus dodał, że brak wykupu pojazdów po 

zakończeniu umowy leasingu nie będzie miał wpływu na rozliczenia kosztowe spółki. 
[pobierz artykuł] 

 
Umorzenie udziałów nie zwiększa majątku spółki 

Źródło Rzeczpospolita, Jacek Hawrysz, 09-06-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia  8 maja 2014 r. (II FSK 1338/12). 

Spółka z o.o. planowała nabyć udziały od swoich wspólników w celu ich umorzenia 

zmniejszając kapitał zakładowy. Wspólnicy mieli otrzymać wynagrodzenie w formie rzeczowej 

(na ich rzecz spółka przeniesie prawo wieczystego użytkowania gruntu) uzupełnione  

o wynagrodzenie w formie pieniężnej. W związku z powyższym spółka zapytała fiskusa,  

czy wypłata wynagrodzenia w w/w postaci za udziały nabywane przez wspólników spowoduje 

powstanie po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem wnioskodawczyni 

wypłata wynagrodzenia przyczyni się do uszczuplenia jej majątku, a nie do powstania 

przychodu. Fiskus uznał jednak ten pogląd za nieprawidłowy wskazując, że wypłata 

wynagrodzenia w postaci nieruchomości odpowiada odpłatnemu zbyciu rzeczy lub praw 

majątkowych, stąd spółka osiągnie przychód. Podatniczka skierowała sprawę na drogę 

sądową, a rację przyznały jej sądy administracyjne obu instancji. NSA podkreślił, że  

„w wyniku umorzenia udziałowcy nie będą zobowiązani do świadczeń na rzecz spółki, które 

mogłyby spowodować przyrost lub zwiększenie jej majątku”.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Zarządzanie firmą to usługa podlegająca VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-06-2014 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2014 r. (I FSK 876/13). Spółka z o.o. 

była komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA). Firma posiadała 1% 

udziału w zyskach SKA, jednakże w niedługim czasie miała być wyłączona z udziału  

w zyskach. W zamian za to będzie jej przysługiwać wynagrodzenie za prowadzenie spraw 

spółki i jej reprezentowanie. Wnioskodawczyni chciała wiedzieć, czy wynagrodzenie 

otrzymywane od SKA za prowadzenie jej spraw będzie podlegać opodatkowaniu VAT. 

Zdaniem spółki między nią i SKA nie powstanie stosunek zobowiązaniowy, gdyż będzie ona 

wykonywać czynności wewnątrz SKA jako wspólnik. Organ nie podzielił jednak tego poglądu 

wskazując, że wprawdzie kodeks spółek handlowych (KSH) przyznaje komplementariuszom 

prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, jednakże bez wynagrodzenia. Wprawdzie WSA 

przyznał rację skarżącej spółce, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść 

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a130573&IdNumer=2973&wsp=56,90,1105,641&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1115940-Umorzenie-udzialow-nie-zwieksza-majatku-spolki.html
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fiskusa. Sąd kasacyjny wskazał, że spółka będzie ponosić ryzyko gospodarcze, stąd jej 

czynności  należy uznać za działalność gospodarczą i opodatkować VAT. 
 

[pobierz artykuł] 

 

Likwidacja szkód jako część usługi ubezpieczeniowej jest zwolniona z VAT  

Źródło: Gazeta Podatkowa , Redakcja Gazety Podatkowej, 12-06-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r. (I FSK 746/13). 

Spółka świadczyła na rzecz zakładu ubezpieczeń usługi obejmujące wycenę ubezpieczonych 

pojazdów oraz oszacowanie wysokości szkody we wstępnej fazie jej likwidacji. Jej czynności 

sprowadzały się do kontaktu z klientem, kopiowania dokumentów, oceny technicznej pojazdu 

w czasie oględzin, sporządzania zdjęć i wykonania kalkulacji kosztów naprawy. Usługi te 

świadczyli w imieniu spółki rzeczoznawcy motoryzacyjni. Zdaniem spółki opisane usługi 

powinny być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 uVAT. 

Z uwagi na fakt, iż ze stanowiskiem spółki nie zgodził się fiskus, skierowała ona sprawę na 

drogę sądową. Wyrok w I instancji korzystny dla spółki zaskarżył jednak organ. Sprawa 

trafiła do NSA, który oddalił skargę fiskusa. Sąd kasacyjny wskazał, że zwolnienie wskazane 

w art. 43 ust. 13 uVAT odnosi się do usług opartych na podwykonawstwie świadczonych przez 

podmioty trzecie na rzecz ubezpieczycieli. Nie można przyjmować, że przepis ten dotyczy 

jedynie zakładów ubezpieczeń, gdyż jego wprowadzenie było by bezprzedmiotowe. 
[pobierz artykuł] 

 

Nie można zawężać prawa do zwolnienia z VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 12-06-2014 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2014 r. (I FSK 623/13). Fundacja 

będąca podatnikiem VAT planowała zorganizować festiwal muzyki niezależnej przy 

współpracy z instytucją kultury wpisaną do rejestru. Za tę usługę fundacja miała otrzymać 

wynagrodzenie. Wnioskodawczyni wskazała także, że nie jest podmiotem prawa publicznego 

ani podmiotem wpisanym do rejestru kultury. Fundacja postanowiła zapytać fiskusa, czy w/w 

usługa będzie zwolniona z VAT. Zdaniem wnioskodawczyni zastosowanie w sprawie znajdzie 

art. 43 pkt 33a uVAT, który zwalnia z opodatkowania usługi świadczone przez podmioty 

prawa publicznego, inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o 

charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Jednakże według fiskusa, 

zwolnienie fundacji nie przysługuje, gdyż nie można jej zaliczyć do żadnej z w/w kategorii. 

Pogląd ten podtrzymał WSA. Dopiero NSA przyznał rację fundacji. Jego zdaniem wykładni 

polskich przepisów należy dokonywać mając na uwadze przepisy unijne, które pozwalają na 

objęcie zwolnieniem inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo UE. Zdaniem NSA 

tak należy traktować fundacje, a podstawą prawną w tym zakresie jest ustawa o fundacjach. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Nie było wydatku, nie ma korzyści 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-06-2014, 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 7 maja 2014 r.  

(I SA/Go 151/14). Wspólnicy spółki z o.o. planowali przekształcenie jej w spółkę jawną. 

Jeden z nich postanowił zapytać fiskusa, czy jako wspólnik spółki przekształconej może 

rozliczyć koszty z tytułu odpłatnego zbycia akcji otrzymanych przez spółkę z o.o. w związku z 

likwidacją innego podmiotu, w posiadanie których wszedł wspólnik z uwagi na wystąpienie ze 

spółki z o.o. lub zmniejszenie udziału. Fiskus uznał, że podatnikowi nie będą przysługiwały 

jakiekolwiek koszty, więc sprawa trafiła do sądu. WSA w Gorzowie Wielkopolskim przyznał 

jednak rację izbie skarbowej. Sąd podtrzymał pogląd organu, iż w razie otrzymania majątku 

likwidacyjnego nie ma mowy o poniesieniu jakichkolwiek wydatków. Przeniesienie prawa 

własności w wyniku likwidacji nie jest odpłatnym zbyciem. Stąd też zbywając akcje 

otrzymane w wyniku likwidacji innej spółki, wspólnik nie będzie mógł pomniejszyć 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1116706-Odplatne-zarzadzanie-spolka-to-usluga-podlegajaca-VAT.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a130695&IdNumer=2975&wsp=55,651,1103,1024&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1117345-Fundacja-ma-prawo-do-zwolnienia-z-VAT.html
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uzyskanego przychodu o jakiekolwiek koszty, gdyż nie poniósł wydatku na ich nabycie. 
[pobierz artykuł] 

 
Odzyskany VAT jest neutralny dla przedsiębiorcy 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 09-06-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 maja 

2014 r. (IPPB1/415-189/14-2/ES). Przedsiębiorca z branży medycznej prowadził działalność 

zwolnioną z VAT. Potwierdzała to interpretacja otrzymana od fiskusa. Stanowisko to zostało 

jednak zmienione z urzędu przez Ministra Finansów, w związku z czym podatnik zaczął płacić 

podatek VAT. Dzięki wygranemu sporowi z fiskusem przed sądem postanowił on skorygować 

wszystkie deklaracje podatkowe i odzyskać nadpłatę w VAT. Przedsiębiorca miał wątpliwości 

jak powinien być rozliczony zwrot VAT pod kątem podatku dochodowego. Przedstawiając 

własne stanowisko w sprawie podatnik uznał, że osiągnie on przychód z innych źródeł. Nie 

jest to bowiem przychód z działalności gospodarczej. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy 

za nieprawidłowe wskazując, że otrzymana kwota nie będzie podlegała opodatkowaniu PIT. 

Fiskus podkreślił, że zwrot VAT nie został wymieniony bezpośrednio w uPIT jako zdarzenie 

powodujące powstanie przychodu. Wniosku o jego opodatkowaniu nie można także wyciągnąć 

z art. 14 ust. 2 pkt 7d oraz 14 ust. 3 pkt 3 uPIT, gdyż dotyczą one innych zdarzeń.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Parking dla klientów to nie droga wewnętrzna 

Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Gajos-Kaniewska, 13-06-2014 

Autorka artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r. (II FSK 2799/11). Sprawa 

dotyczyła spółki prowadzącej centrum handlowe, która wystąpiła o zwrot podatku od 

nieruchomości za położony obok galerii plac z miejscami postojowymi dla samochodów, 

chodnikami oraz nawierzchniami jednymi. Spółka uważała, że drogi wewnętrzne nie są 

opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Poglądu tego nie podzielił jednak organ, który 

wskazał, że sporne grunty nie zostały oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr”, stąd 

nie można twierdzić, że znajdują się na nich drogi wewnętrzne. Dodatkowo warunkiem 

zastosowania zwolnienia jest wydzielenie pasa drogowego liniami granicznymi i oznaczenie 

ich w odpowiedni sposób w ewidencji gruntów. Spółka wniosła skargę do WSA podkreślając, 

że zgodnie z obowiązującym prawem nie jest konieczne, aby budowla drogi była umieszczona 

na gruncie oznaczonym symbolem „dr”. Sąd podtrzymał pogląd organu. Podobnie NSA oddalił 

skargę spółki. NSA wskazał, że sporne grunty nie mogą być zwolnione z opodatkowania, gdyż 

nie są drogami wewnętrznymi (nie są związane z prowadzeniem ruchu drogowego), ale mają 

jedynie  zapewnić dojazd do centrum handlowego i możliwość zaparkowania. 
[pobierz artykuł] 
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