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CIT  
 
O dacie poniesienia kosztu nie decydują przepisy o rachunkowości  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 17-07-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 20 maja 2014 r. (II FSK 1443/12). 
Chcąc zakupić udziały w innym podmiocie spółka z o.o. zaciągnęła 3 kredyty. Za ich 
udzielenie została pobrana przez bank prowizja przygotowawcza, będąca jednorazową opłatą 
za zawarcie umowy kredytowej. W księgach rachunkowych spółka zaliczyła prowizje do 
kosztów bilansowych rozkładając je proporcjonalnie w czasie. Spółka nie wiedziała jednak, 
czy może zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone prowizje w całości w dacie ujęcia ich 
w księgach rachunkowych, tj. w dacie faktycznej zapłaty. W związku z tym skierowała do 
fiskusa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie. Organ uznał jednak, 
że nie ma takiej możliwości, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 4e uCIT, moment potrącalności 
wydatku będącego kosztem zależy od momentu ujęcia go jako koszt w księgach 
rachunkowych. Spółka nie zgadzała się z fiskusem i skierowała sprawę na drogę sądową, 
a rację przyznały jej sądy administracyjne obu instancji. Sądy zgodnie potwierdziły, że 
przepisy prawa o rachunkowości mają znaczenie dla powstania lub wysokości zobowiązania 
podatkowego tylko w takim zakresie, jaki wynika wprost z przepisów podatkowych.  
[pobierz artykuł] 

 
Jak rozliczyć agio przekazane na kapitał zapasowy 
Źródło: Rzeczpospolita, Natalia Matuszak 17-07-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 27 maja 2014 r. (II FSK 1478/12). 
Akcjonariusz spółki akcyjnej planował wnieść swoje akcje do spółki z o.o. w zamian za udziały 
w tym podmiocie. Jednakże wartość akcji przewyższała wartość nominalną udziałów. Stąd też 
nadwyżka miała być przekazana przez spółkę z o.o. na kapitał zapasowy. Akcjonariusz 
postanowił zapytać fiskusa, jaka wartość będzie kosztem w razie sprzedaży przedmiotu 
aportu, który został przeznaczony w części na pokrycie kapitału zakładowego, a w części na 
kapitał zapasowy. Zdaniem wnioskodawcy, koszty powinny być ustalone w oparciu o wartość 
emisyjną udziałów spółki z o.o., która stanowi ekwiwalent wydatków na nabycie akcji. 
Z poglądem tym nie zgodził się jednak organ podatkowy, którego zdaniem koszty powinny 
być ustalone według wartości nominalnej udziałów spółki z o.o. Stąd też nadwyżka ponad 
wartość nominalną, nie będzie mogła być zaliczona do kosztów. Wprawdzie wnioskodawca 
skierował sprawę na drogę sądową, ale zarówno WSA, jak i NSA stanęli po stronie fiskusa. 
NSA odniósł się do art. 12 ust. 4 pkt 11, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się 
wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną akcji przekazaną na agio. Zatem 
nadwyżka ze sprzedaży akcji nie może być zaliczona do kosztów. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Fiskus powinien odpowiadać na pytania 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 16-07-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 15 lipca 2014 r. (I FSK 1204/13). Sprawa 
dotyczyła spółki zamierzającej nabyć prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własności 
położonych na nich budynków i urządzeń. Sprzedawca był tak jak spółka podatnikiem VAT. 
Pytanie spółki dotyczyło tego, czy transakcja taka będzie zwolniona z VAT oraz w jaki sposób 
ustalić podstawę opodatkowania, jeżeli zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Organ odmówił 
wydania interpretacji wskazując, że zgodnie z Ordynacją podatkową wydaje się ją tylko na 
wniosek zainteresowanego (podmiotu, którego dotyczą skutki w rozliczeniach z budżetem 
państwa). Zdaniem fiskusa, określenie prawidłowej stawki i podstawy opodatkowania należy 
do obowiązków sprzedawcy. Spółka wniosła skargę do  WSA w  Rzeszowie, ale   podzielił  on    

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a131875&IdNumer=3003&wsp=50,87,1113,643&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1126189-Jak-rozliczyc-agio-przekazane-na-kapital-zapasowy.html
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pogląd organu. WSA wskazał, że od opodatkowania sprzedaży zależałaby cena zakupu, ale 
nie miało by to wpływu na rozliczenia nabywcy z fiskusem. Sprawą ostatecznie zajął się NSA, 
który podzielił pogląd spółki. Sąd II instancji zaznaczył, że zastosowanie do sprzedaży 
zwolnienia lub obciążenie jej podatkiem ma wpływ na obowiązki prawnopodatkowe nabywcy, 
gdyż może on odliczyć VAT. Stąd też organ powinien odpowiedzieć na pytanie spółki.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Podatnik czasem ma prawo do pustych faktur 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, 15-07-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 10 lipca 2014 r. (I FSK 268/14). 
W trakcie przeprowadzania kontroli w spółce fiskus dopatrzył się faktury nieujętej w rejestrze 
VAT i niewpłacenia podatku. Spółka wskazywała, że faktura została anulowana, 
a kontrahent nie zapłacił za nią. Nie przekonało to jednak organu, który nałożył na spółkę 
ponad 10 mln zł podatku. Spółka skierowała sprawę do WSA w Krakowie, a sąd uchylił 
decyzję izby skarbowej. WSA wskazał, że fiskus podważył neutralność VAT odmawiając prawa 
do anulowania faktury. Ponadto, w omawianej sprawie nie powinien mieć zastosowania art. 
108 ust. 1 uVAT, zgodnie z którym, jeśli podatnik wystawił fakturę i wykazał w niej podatek, 
to powinien go zapłacić. Fiskus wniósł skargę kasacyjną do NSA, ale została ona oddalona. 
NSA przywołał w uzasadnieniu wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Rusedespred 
(sygn. C-138/12). Trybunał stwierdził w nim, że „jeżeli wystawca faktury we właściwym 
czasie wyeliminował niebezpieczeństwo uszczuplenia dochodów podatkowych, to błędnie 
wykazana na fakturze i w deklaracji podatkowej kwota VAT może podlegać korekcie”.  
[pobierz artykuł] 
 
VAT od wystawienia faktury 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 18-07-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 17 lipca 2014 r. (I FSK 1252/13). W trakcie 
kontroli przeprowadzonej przez organ okazało się, że spółka wystawiła sześć faktur za 
wykonanie usługi budowlanej opodatkowanej obniżoną stawką VAT. Jednakże w 
rzeczywistości spółka dokonała sprzedaży materiałów budowlanych opodatkowanej 
podstawową stawką VAT. Organ zakwestionował to rozliczenie i wymierzył podatniczce VAT 
według prawidłowej stawki. Jednocześnie nakazał spółce zapłacić podatek wynikający z 
wystawionych przez nią pustych faktur powołując się na art. 108 ust. 1 uVAT. Spółka 
kwestionowała jednak stanowisko fiskusa wskazując, że uwzględniła wykazany na fakturach 
VAT w deklaracji podatkowej. Stąd też wniosła skargę do WSA, ale została ona oddalona. 
Zdaniem sądu, podatek z pustych faktur nie mógł być wykazany w deklaracji. Sprawa trafiła 
ostatecznie do NSA, który rozstrzygnął sprawę na korzyść organu. NSA potwierdził, że VAT 
wynikający z art. 108 uVAT nie mógł być rozliczony w deklaracji. Spółka może jednak 
„uniknąć zapłaty tego podatku, jeśli wycofa faktury z obiegu i wykaże, że wykazany na nich 
VAT nie został odliczony przez kontrahenta”. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Sprzedaż bitcoinów z PIT według skali podatkowej 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 15-07-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 czerwca 
2014 r. (IPPB1/415-276/14-4/EC). W 2011 r. i 2013 r. podatnik nabywał tzw. bitcoiny 
(internetowe środki płatnicze) na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii. Wszystkie 
sprzedał w 2013 r. Jego zdaniem, nie musi płacić podatku dochodowego od 
przeprowadzonych transakcji, gdyż nie są one objęte zakresem uPIT. Poza tym, zdaniem 
wnioskodawcy, ewentualne rozliczenie kilkunastu tysięcy transakcji było by niemożliwe 
z uwagi na bankructwo giełdy japońskiej i brak szczegółowych informacji na temat 
przeprowadzonych tam transakcji. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny. Zdaniem 
fiskusa,  każde  przysporzenie  jest  opodatkowane.  Izba  skarbowa  uznała,  że bitcoiny są  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1126090-Organ-podatkowy-a-wydanie-interpretacji-przepisow--o-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1125822-VAT--Podatnik-czasem-ma-prawo-do-pustych-faktur.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1126650-VAT-od-wystawienia-faktury.html
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prawem majątkowym i ich zbycie generuje przychód z kapitałów pieniężnych i innych praw 
majątkowych. Ponadto fiskus wskazał, że bitcoiny nie są środkiem płatniczym, gdyż waluty 
tej nie kontroluje żaden organ państwowy. Jeżeli podatnik nie jest w stanie ustalić, które 
bitcoiny sprzedał, powinien przyjąć, „że sprzedaje je po kolei od kupionego najwcześniej do 
nabytego najpóźniej – na zasadzie: pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.  
[pobierz artykuł] 

 
Studia doktoranckie nie opłacają się podatkowo 
Źródło: Rzeczpospolita, Mat, 17-07-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 
2014 r. (nr IPPB1/415-92/14-2/AM). Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą 
w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy rozpoczęła 
studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Nabytą wiedzę chciała wykorzystywać w trakcie 
prowadzonych szkoleń. Podatniczka wskazała, że jako uczestniczka studiów doktoranckich 
jest zobowiązana do ponoszenia stałych opłat za czesne, a także innych kosztów związanych 
ze studiami (np. zakupu materiałów dydaktycznych, udziału w konferencjach naukowych). W 
związku z powyższym podatniczka postanowiła zapytać fiskusa, czy opłaty za czesne oraz 
pozostałe wydatki bezpośrednio związane ze studiami doktoranckimi może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów (KUP). Zdaniem wnioskodawczyni, przysługuje jej takie 
prawo, gdyż kierunek studiów jest zbieżny z profilem jej działalności, a uzyskana wiedza 
podniesie jakość świadczonych usług, co przełoży się na wzrost przychodów. Jednakże organ 
był przeciwnego zdania i uznał, że wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora mają 
charakter osobisty i w związku z tym powinny być wyłączone z KUP.  
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Sądy mogą uchylać częściowo korzystne interpretacje 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Małgorzata Żujewska, 17-07-2014 

Autor artykułu analizuje uchwałę NSA z dnia 7 lipca 2014 r. (II FPS 1/14). Sąd kasacyjny 
uznał w niej, że zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego sformułowany w art. 134 § 2 
Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie obowiązuje w sprawach 
dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wynika to z tego, 
iż interpretacja nie rozstrzyga władczo o prawach i obowiązkach adresata ani nie ma 
formalnie mocy wiążącej. Należy zakwalifikować ją jako pismo zawierające informację 
o możliwości zastosowania i wykładni prawa podatkowego w danej sytuacji. W przypadku 
skargi na interpretację sąd administracyjny uwzględniając ją jest zobowiązany przepisami 
prawa do uchylenia całego aktu. Nie ma bowiem możliwości, aby stwierdzić jej nieważność. 
Wynika z tego, iż jeżeli podatnik zaskarży do sądu interpretację, która tylko częściowo jest 
niezgodna z jego stanowiskiem, to może uzyskać mniej zadowalające stanowisko od tego, 
które sformułował organ. Stąd podatnik zostanie pozbawiony tej części wykładni przepisów 
prawa, która była dla niego korzystna.  
[pobierz artykuł] 
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Spółka Doradztwa Podatkowego 
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50-077 Wrocław 
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opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 
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