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CIT  
 
Odsetki przychodem i kosztem w dacie kapitalizacji 
Źródło: Rzeczpospolita, Piotr Chojnacki, 20-08-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 13 grudnia 2013 r. (sygn. II FSK 
2849/11). Sąd kasacyjny uznał w nim, że kapitalizację odsetek od pożyczek lub kredytów 
należy traktować tak jak zapłatę, gdyż wywierają one ten sam skutek w postaci zmniejszenia 
kwoty odsetek do zapłaty. W ten sposób powstaje przysporzenie mające charakter trwały 
i definitywny. Zdaniem NSA, skapitalizowane odsetki (odsetki otrzymane lecz niewypłacone) 
są przychodem dla pożyczkodawcy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie faktycznego 
otrzymania. Sąd kasacyjny wskazał, że kapitalizacja odsetek prowadzi do „dopisania” 
naliczonych odsetek do pierwotnej kwoty pożyczki za zgodą wierzyciela. W dniu kapitalizacji 
wierzyciel uzyskuje korzyść w postaci zwiększenia kwoty, od której naliczane są kolejne 
odsetki. W tym samym dniu odsetki tracą odrębny byt prawny od kwoty głównej z wszelkimi 
konsekwencjami. W ocenie NSA, zarówno w przypadku fizycznej wypłaty odsetek, jak i ich 
kapitalizacji, pożyczkodawca otrzymuje określone przysporzenie w sensie ekonomicznym. 
Sąd podkreślił, że „brak jest usprawiedliwionych powodów, by dla obu tych sytuacji ustalać 
inny moment doniosłości podatkowej”.  
[pobierz artykuł] 

 
Firma nie odliczy odsetek od kredytu na wypłatę dywidendy 
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Zdziech, 21-08-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 18 lipca 2014 r. (II FSK 1991/12). 
Spółka planowała wypłatę dywidendy swoim akcjonariuszom. W tym celu zaciągnęła kredyt. 
Spółka miała wątpliwości, czy odsetki od tego kredytu będzie mogła zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów (KUP), jeżeli nie zaistnieją przesłanki wyłączające z art. 16 ust. 1 pkt 
60 i 61 uCIT, dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji. Organ zajął jednak stanowisko negatywne 
dla spółki. Zdaniem izby skarbowej, dywidenda nie spełnia kryteriów KUP z art. 15 ust. 1 
uCIT. Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy nie mogą być zaliczone do 
kosztów, gdyż wiążą się z wydatkami wyłączonymi z KUP. Wprawdzie spółka skierowała 
sprawę na drogę sądową, ale przegrała spór z fiskusem w obu instancjach. W uzasadnieniach 
wyroków oba sądy odwołały się do uchwały NSA z 2011 r. (II FPS 2/11), zgodnie z którą 
odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym na wypłatę dywidendy nie mogą 
być zaliczone do kosztów podatkowych. Wprawdzie uchwała dotyczyła spółki z o.o., jednakże 
NSA uznał, że jej tezy można zastosować także do spółki akcyjnej.  
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Sprzedaż szesnastu działek to nie zawsze działalność 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 19-08-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 lipca 2014 r. (I 
SA/Go 367/14). W celu prowadzenia działalności rolniczej mężczyzna nabył od Skarbu 
Państwa grunt rolny. W związku z tym, iż nie przynosiła ona spodziewanych przychodów, 
mężczyzna złożył do urzędu miasta wniosek o uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, gdyż planował sprzedać grunt. Po jego uchwaleniu 
okazało się, że teren był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Poza tym wydano 
rozstrzygnięcie o podziale gruntu na 38 działek, choć w rejestrze gruntów teren ten widniał 
jako rolny. Ponadto, w celu znalezienia nabywców, mężczyzna zawarł umowę pośrednictwa z 
biurem nieruchomości oraz zamieścił ofertę w internecie. Ostatecznie sprzedanych zostało 16  
działek. Fiskus uznał jednak, że mężczyzna działał jak podmiot zajmujący się profesjonalnym 
obrotem nieruchomości, stąd też transakcje powinny być opodatkowane VAT. Sprawa trafiła  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1134372-Odsetki-sa-kosztem-i-przychodem-w-momencie-kapitalizacji.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1134513-Spolka-nie-odliczy-odsetek-od-kredytu-na-wyplate-dywidendy.html
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ostatecznie do WSA, który opowiedział się po stronie skarżącego. Sąd podkreślił, że „samo 
wystąpienie z wnioskiem o uchwalenie dla terenu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie decyduje jeszcze o zawodowym charakterze działalności”.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Kiedy podatnik skorzysta z ochrony praw nabytych 
Źródło: Rzeczpospolita, Krzysztof Ugolik, 22-08-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
(IPTPP4/443-18/ 14-5/UNR). W grudniu 2013 r. przedsiębiorca trudniący się wynajmem 
pojazdów wyleasingował samochód osobowy, a następnie zawarł umowę najmu z innym 
podmiotem na okres przekraczający 6 miesięcy. Wydanie auta podatnikowi oraz przekazanie 
go najemcy nastąpiło po koniec 2013 r. Podatnik zapytał fiskusa, czy w stanie prawnym 
obowiązującym od 1 kwietnia 2014 r. będzie nadal mógł korzystać z pełnego odliczenia VAT. 
Zdaniem przedsiębiorcy, prawo do odliczania 100% VAT zapewni mu zasada ochrony praw 
nabytych wynikająca z ustawy nowelizacyjnej i dotyczyć będzie zarówno okresu, kiedy 
samochód wykorzystywany będzie wyłącznie na cele najmu, jak i późniejszego okresu, gdy 
pojazd będzie wykorzystywany w ramach działalności podatnika. Organ jednak nie podzielił 
tego poglądu i wskazał, że dla zastosowania pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych 
w stanie prawnym od 1 kwietnia 2014 r. w okresie, kiedy samochód nie będzie przeznaczony 
wyłącznie na cele najmu, niezbędne jest m.in. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz 
poinformowanie właściwego urzędu skarbowego o użytkowaniu auta wyłącznie na cele 
działalności gospodarczej. Autor artykułu nie podziela stanowiska organu podatkowego. 
[pobierz artykuł] 
 
Rząd przyjął założenia projektu noweli ws. odwróconego VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Mat, 19-08-2014 

W niniejszym artykule autor omawia planowane zmiany w podatku VAT w zakresie tzw. 
odwróconego obciążenia VAT, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2015 r. Zgodnie 
z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami do projektu nowelizacji uVAT, mechanizmem 
odwróconego obciążenia objęty ma być obrót niektórymi postaciami złota, wyrobami ze stali, 
telefonami komórkowymi, tabletami, notebookami, laptopami i konsolami do gier. 
Rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie nadużyć w VAT, gdyż odwrócone obciążenie 
charakteryzuje się tym, iż podatek do urzędu skarbowego odprowadza podmiot kupujący 
towar, a nie jego sprzedawca. Ponadto, projekt zmian zakłada rozszerzenie listy tzw. towarów 
wrażliwych, którymi handel podlega odpowiedzialności solidarnej (nabywca odpowiada za 
zobowiązania podatkowe sprzedawcy). Ministerstwo Finansów planuje powiększyć ich katalog 
o srebro, platynę i komputery przenośne oraz konsole do gier. Rząd planuje także 
podwyższyć kaucję gwarancyjną w przypadku handlu paliwami. Kaucja minimalna 
w wysokości 200 tysięcy złotych ma być podniesiona do 1 miliona, a kaucja maksymalna – 3 
miliony złotych będzie wynosić 10 milionów złotych. Zmiana ta ma ograniczyć nadużycia 
w rozliczaniu VAT przez firmy handlujące paliwami. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Opodatkowanie pracowniczego odszkodowania  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 21-08-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 
2014 r. (ILPB2/415-442/14-2/AJ). We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że w 
związku z zatrudnianiem pracowników istnieje ryzyko występowania wypadków przy pracy na 
terenie jego zakładu. W razie ich zaistnienia, na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, 
jest on zobowiązany do zrekompensowania kosztów uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
pracownika. Przedsiębiorca miał wątpliwości, czy w/w świadczenia dla pracowników mogą być 
zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3. Ustosunkowując się do przedstawionego 
stanu faktycznego organ wskazał, że w myśl w/w przepisu wolne od podatku dochodowego  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1134050-Sprzedaz-szesnastu-dzialek-nie-zawsze-z-podatkiem-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1134826-Pelne-odliczenie-VAT-od-rat-leasingowych--kiedy-podatnik-skorzysta-z-ochrony-praw-nabytych.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1134219-Odwrocony-VAT-do-handlu-zlotem--stala--telefonami-i-laptopami.html
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są odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady świadczenia wynikają 
wprost z przepisów innych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych do nich. Zdaniem 
izby skarbowej, skoro w/w przepis kodeksu cywilnego nie reguluje wysokości oraz zasad 
ustalania odszkodowań pracowniczych, przyznane na jego podstawie świadczenia są 
opodatkowane PIT. 
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus nie może ograniczyć preferencji dla wymiany udziałów 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 19-08-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. (I SA/Po 
1216/13). Podatnik wraz z innymi udziałowcami planowali wymienić udziały spółki z o.o. na 
udziały innej spółki  z o.o. Stąd też podatnik zapytał fiskusa, czy dopłata pieniężna otrzymana 
w momencie wymiany udziałów jednej spółki na udziały innej spółki jest opodatkowana PIT. 
Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem dopłata nie będzie opodatkowana, a za podstawę 
prawną wskazał art. 24 ust. 8a uPIT. Jednakże organ nie podzielił tego poglądu wskazując, 
że otrzymana dopłata nie spełnia warunków z w/w przepisu, stąd podlega opodatkowaniu. 
Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uchylił rozstrzygnięcie organu. Powołując się na 
dyrektywę unijną sąd wskazał, że transakcję wymiany udziałów należy traktować jako całość. 
Są to zaplanowane działania prowadzące do uzyskania większości praw głosów przez spółkę 
nabywającą. Z w/w przepisu uPIT może skorzystać grupa udziałowców wnoszących udziały 
dające spółce nabywającej większość praw głosu. Sąd podkreślił, że art. 24 ust. 8a uPIT „nie 
przewiduje żadnych wymogów co do ilości udziałów nabywanych przez spółkę nabywającą od 
poszczególnych udziałowców spółki nabywanej”. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Podatnik nie może odpowiadać za błąd poczty 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 19-08-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 23 lipca 2014 r. (II FSK 3257/12). Właściciel 
gruntów oraz rzecznej infrastruktury portowej (spółka) uważał, że jest zwolniony z podatku 
od nieruchomości, gdyż zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych wolne od podatku 
są m.in. budowle infrastruktury portowej oraz zajęte pod nie grunty. Jednakże organ wydał 
spółce decyzję określającą zobowiązanie podatkowe, gdyż jego zdaniem zwolnienie nie miało 
zastosowania w omawianym przypadku. Po podtrzymaniu stanowiska przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze oraz przegranej przed WSA spółka wniosła skargę do NSA zarzucając 
w niej, że została pozbawiona możliwości obrony swoich praw, gdyż nie poinformowano jej 
o terminie rozprawy. Winą za to obarczyła Pocztę Polską, która nie doręczyła spółce 
zawiadomienia o posiedzeniu. Spółka uzyskała zaświadczenie, że nie wydano jej przesyłki 
z zawiadomieniem o rozprawie, choć pracownicy spółki stawiali się na poczcie dwukrotnie, 
by odebrać przesyłki polecone. NSA uchylił zaskarżony wyrok wskazując, że jeżeli strona 
została pozbawiona możliwości obrony swoich praw, to postępowanie jest nieważne.  
[pobierz artykuł] 
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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://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a133023&IdNumer=3031&wsp=30,1005,670,1005,670,1626,248,1626,248,1505,30,1505&obrazek=01_3.png&str=01
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1133862-PIT--urzad-skarbowy-nie-moze-ograniczyc-preferencji-dla-wymiany-udzialow-nowo-wyemitowanych.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/816499,podatnik-nie-moze-odpowiadac-za-blad-poczty.html

