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CIT  
 
Aport praw majątkowych jest kosztem 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Patrycja Dudek, 24-07-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 17 lipca 2014 r. (II FSK 2331/12). 
Spółka z o.o. wniosła aport do spółki komandytowej stając się jej komandytariuszem. 
Przedmiotem wkładu niepieniężnego były kontrakty forward na zakup i sprzedaż walut, 
w ramach których banki miały nabywać i sprzedawać waluty po określonej cenie niezależnie 
od zmian kursu. Pytanie skierowane do izby skarbowej dotyczyło tego, czy spółka 
komandytowa może zaliczyć wartość kontraktów do kosztów podatkowych w momencie ich 
realizacji. Zdaniem spółki z o.o., spółka komandytowa ma do tego prawo, gdyż zapłaciła za 
aport swoimi udziałami, a wkład niepieniężny przyniesie w przyszłości przychód. Jednakże 
organ był przeciwnego zdania. Jego pogląd podtrzymał WSA wskazując, że wniesienie wkładu 
do spółki osobowej jest obojętne podatkowo. Skoro spółka komandytowa nie poniosła kosztu 
związanego z nabyciem wkładu, to nie mogła ująć go w momencie realizacji kontraktu. 
Ostatecznie jednak NSA rozstrzygnął sprawę na korzyść podatniczki. Zdaniem sądu 
kasacyjnego, nie można utożsamiać wniesienia wkładu z realizacją praw z niego 
wynikających. Wprawdzie wniesienie aportu jest obojętne podatkowo, ale realizacja kontraktu 
już nie i należy ją traktować jako zbycie praw.   
[pobierz artykuł] 

 
Cashback: premie wypłacane przez bank zwolnione z podatku 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Katarzyna Rosik, 21-07-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 lipca 2014 r. (III 
SA/Wa 86/14). Bank oferował sowim klientom korzystającym z jego kart debetowych 
i kredytowych programy premiowe. Zgodnie z jego zasadami, każda transakcja 
bezgotówkowa skutkowała wypłatą premii bezpośrednio na konto klienta. W związku z tym 
bank zapytał izbę skarbową, czy w/w świadczenia można uznać za nagrody związane ze 
sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 uPIT. Stąd też byłyby one zwolnione 
z opodatkowania do kwoty 760 zł. Choć pierwotnie fiskus uznał stanowisko wnioskodawcy za 
prawidłowe, to jednak w październiku 2013 r. Minister Finansów zmienił z urzędu wcześniej 
wydaną interpretację. Jego zdaniem, z nagrodą premiową mamy do czynienia wtedy, gdy 
zawierana jest umowa sprzedaży. Natomiast taką umową nie jest umowa  o korzystanie z 
karty kredytowej. Organ uznał, że sprzedaż premiowa dotyczy tylko wyłącznie towarów a nie 
usług, które świadczy bank zawierając umowy o korzystanie kart kredytowych. 
Wnioskodawca skierował sprawę na drogę sądową, a WSA w Warszawie uchylił interpretację 
ministra. „Zdaniem sądu, minister finansów w sposób nieuprawniony zawęził pojęcie 
sprzedaży premiowej wyłącznie do sprzedaży towarów”.  
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Organ podatkowy będzie akceptować proporcję wyliczoną przez 
podatnika VAT  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 24-07-2014 

Autor artykułu analizuje projekt założeń projektu ustawy o zmianie uVAT w zakresie 
odliczania VAT w przypadku świadczenia usług opodatkowanych VAT i niepodlegających 
opodatkowaniu. Zgodnie z propozycją ministerstwa, podatnik ma mieć możliwość ustalenia 
z organem podatkowym sposobu określenia proporcji przy odliczaniu VAT w przypadku 
świadczenia usług mieszanych. Chodzi o towary, których nie da się w całości przypisać ani do 
działalności opodatkowanej VAT, ani do działalności niepodlegającej opodatkowaniu. 
Wskaźnik proporcji ma jak najbardziej odpowiadać specyfice działalności przedsiębiorcy. Na  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/811977,aport-praw-majatkowych-jest-kosztem.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/811141,cashback-premie-wyplacane-przez-bank-zwolnione-z-podatku.html
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wniosek podatnika organ będzie oceniał prawidłowość określenia proporcji, a w razie 
zastrzeżeń fiskus ma wskazać sposób odpowiadający najbardziej specyfice działalności 
podatnika. Wraz z wnioskiem o uznanie zasad proporcji podatnik będzie musiał dostarczyć 
organowi dokumenty potwierdzające prawidłowość wyliczonej proporcji. Jeżeli organ nie 
zaakceptuje wyliczenia podatnika, wówczas będzie musiał powiadomić o tym fakcie podatnika 
i zaproponować inny sposób. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Podatnik nie ma prawa do podwójnych korzyści 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 24-07-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 23 lipca 2014 r. (I FSK 1109/13). 
Chcąc wybudować oczyszczalnię ścieków gmina poniosła szereg wydatków. Wybudowane 
składniki majątku zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Jednakże podatniczka 
nie odliczyła VAT od inwestycji związanej z budową oczyszczalni. W 2009 r. gmina wniosła 
aport do spółki odpowiadającej za oczyszczanie ścieków. Czynność tę potraktowano jako 
zwolnioną z VAT. Zdaniem gminy, po wniesieniu aportu nadal przysługuje jej prawo do 
odliczenia VAT od zakupów związanych z przedmiotem wkładu. Zdaniem wnioskodawczyni, 
krajowe przepisy zwalniające aport z VAT są niezgodne z prawem unijnym, a skoro w świetle 
prawa UE czynność ta powinna być opodatkowana, gmina może odliczyć VAT związany z 
mieniem będącym przedmiotem wkładu. Organ nie podzielił tego poglądu i wskazał, że skoro 
transakcja była zwolniona z VAT, gmina nie może odliczyć podatku. Wprawdzie rację gminie 
przyznał WSA w Poznaniu, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść fiskusa. 
Powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE sąd kasacyjny uznał, że nie 
można jednocześnie korzystać ze zwolnienia i zachowywać prawo do odliczenia. 
[pobierz artykuł] 
 
Pośrednik nie musi sprzedać kredytu, by korzystać ze zwolnienia 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 25-07-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. 
(ITPP1/443-281/14/BS). Przedsiębiorca zawarł z bankami umowy pośrednictwa finansowego, 
na podstawie których wyszukiwał klientów, przedstawiał szczegółowo ofertę, gromadził 
dokumentację oraz umawiał na spotkania w banku w celu przedstawienia warunków umowy. 
Jeżeli klient skorzystałby z oferty, przedsiębiorca miał wystawiać fakturę ze zwolnieniem 
z VAT. Wątpliwości w zakresie opodatkowania VAT dotyczyły przypadku, gdy klient 
rezygnował z podpisania wniosku kredytowego i tym samym nie skorzystał finalnie z oferty. 
Organ stwierdził jednak, że także w takim przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie 
z opodatkowania. Izba skarbowa wskazała, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 uVAT zwolnione 
są usługi udzielania kredytów lub pożyczek oraz usługi pośrednictwa w ich świadczeniu. 
Wskazując na intencje polskiego ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tego zwolnienia oraz 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE fiskus uznał, że w/w czynności można uznać za 
usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych w zakresie udzielania kredytów lub 
pożyczek pieniężnych, choć ich rezultatem nie jest finalizacja umowy kredytowej. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Całe wynagrodzenie twórcy może być z firmy 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 24-07-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 lipca 
2014 r. (nr IPPB1/415-457/14-2/EC). Przedsiębiorca - informatyk dostarczał kontrahentom 
napisane wcześniej oprogramowanie i przekazywał odpłatnie prawa autorskie do niego. Jego 
wynagrodzenie dzielone było na dwie części. Jedna dotyczyła usług programistycznych, 
a druga praw autorskich. Wszystkie uzyskiwane w ten sposób przychody podatnik rozliczał w 
ramach firmy. Miał jednak wątpliwości, czy jego rozliczenia były prawidłowe. Wystąpił więc do 
fiskusa z wnioskiem o interpretację wskazując, że powinien skorygować dotychczasowe  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a132062&IdNumer=3009&wsp=33,1033,672,1033,672,1617,248,1617,248,1508,33,1508&obrazek=01_3.png&str=01
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1128156-Gmina-musi-wybrac-albo-zwolnienie--albo-odliczenie-VAT-przy-aporcie.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1128306-Posrednik-finansowy-nie-musi-sprzedac-kredytu--by-korzystac-ze-zwolnienia-z-VAT.html
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rozliczenia. Zdaniem wnioskodawcy, tylko część przychodu należy rozliczać w ramach firmy, 
honorarium za przeniesienie praw autorskich powinno być opodatkowane jako pochodzące z 
praw majątkowych. Mógłby wówczas stosować wyższe koszty podatkowe (50%) zgodnie z 
art. 22 ust. 9 pkt 1-3 uPIT. Organ jednak nie podzielił tego stanowiska. Jego zdaniem, 
podatnik nie powinien zmieniać sposobu rozliczenia. Organ wskazał, że uPIT nie wyklucza 
możliwości rozliczania przychodów z praw majątkowych w ramach firmy. 
[pobierz artykuł] 

 
Czynsz i media w kosztach tylko w części 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 25-07-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 
czerwca 2014 r. (ITPB1/415-367/14/MW). Lekarz – ortopeda podpisał kontrakt na usługi 
medyczne w miejscowości położonej 400 km od miejsca jego zamieszkania. Postanowił więc 
kupić lokal, który miał być dodatkowym miejscem prowadzenia działalności zarówno w części 
przeznaczonej na czynności administracyjne, jak i na cele mieszkaniowe. Lekarz zapytał izbę 
skarbową, czy może zaliczyć w całości do kosztów podatkowych prowadzonej działalności 
kwotę czynszu, opłat za wodę, prąd, gaz. Ponadto wnioskodawca chciał wprowadzić do 
ewidencji środków trwałych mieszkanie i je amortyzować zaliczając do kosztów odsetki od 
kredytu na zakup tego lokalu. Jednakże fiskus uznał, że skoro lokal wykorzystywany jest na 
potrzeby działalności tylko w części (druga część przeznaczona na wydatki osobiste – 
mieszkaniowe), lekarz może zaliczyć do kosztów tylko tę część wydatków eksploatacyjnych 
oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych tylko od tej części wartości początkowej lokalu, 
która odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej do ogólnej powierzchni lokalu. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Podatek od nieruchomości 
 
Od dróg, parkingów i chodników także należy się podatek 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 21-07-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2014 r. (I SA/Gd 298/14). 
Sprawa dotyczyła spółdzielni mieszkaniowej posiadającej w swoich zasobach lokale 
mieszkalne i użytkowe. W związku z tym postanowiła ona zapytać fiskusa, czy może nie 
płacić podatku od nieruchomości od budowli takich jak chodniki, drogi, parkingi znajdujących 
się na terenach mieszkaniowych. Jako podstawę prawną spółdzielnia podała art. 2 ust. 1 pkt 
3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym podatek powinien być płacony 
jedynie od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na potwierdzenie 
swojego stanowiska wnioskodawczyni przytoczyła jeden z wyroków NSA ze stycznia 2013 r. 
Organ nie podzielił jednak tego stanowiska. Zdaniem izby skarbowej, każdy grunt, budynek 
lub budowla znajdujący się w posiadaniu przedsiębiorcy jest związany z prowadzoną przez 
niego działalnością. Skoro budowle nie zostały wyłączone z opodatkowania, to należy się od 
nich podatek. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który podtrzymał pogląd organu. Sąd uznał, 
że spółdzielnia jako przedsiębiorca powinna płacić podatek od każdej budowli. 
[pobierz artykuł] 

 
 
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 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/812125,cale-wynagrodzenie-tworcy-moze-byc-z-firmy.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1128302-Czynsz-i-media-w-firmowym-mieszkaniu-w-kosztach-tylko-w-czesci.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/811139,od-drog-parkingow-i-chodnikow-takze-nalezy-sie-podatek.html

