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CIT  
 
Inwestycje w SSE rozlicza się według zasady memoriałowej 
Źródło: Rzeczpospolita, Natalia Matuszak, 28-08-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2014 r. (III 
SA/Wa 2941/13). Spółka prowadząca działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
(SSE) planowała ponieść wydatki inwestycyjne (pomoc publiczna), zwolnione 
z opodatkowania CIT. Wnioskodawczyni postanowiła więc zapytać izbę skarbową, czy w/w 
wydatki inwestycyjne będą poniesione w dniu ujęcia ich w księgach rachunkowych (metoda 
memoriałowa), czy też w dniu faktycznej zapłaty (metoda kasowa). Podatniczka wskazała, 
że wprawdzie ani ustawa o SSE, ani rozporządzenie wykonawcze nie precyzują, według jakiej 
metody należy rozliczać koszty. Przyjąć jednak należy, że zgodnie z art. 15 ust. 4e uCIT 
zastosowanie powinna mieć memoriałowa zasada rozliczania wydatków. Z poglądem tym nie 
zgodził się organ podatkowy, zdaniem którego decydujące znaczenie w omawianej sprawie 
ma językowe rozumienie terminu „poniesienie” kosztu. Stąd też spółka powinna zastosować 
metodę kasową rozliczania kosztów. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który uchylił 
interpretację organu wskazując, że organ nie może powoływać się na słownikowe rozumienie 
pojęcia „poniesienie”, skoro zostało ono określone w uCIT i ustawie o rachunkowości. 
[pobierz artykuł] 

 
Kiedy korygować koszty w związku z udzielonym rabatem 
Źródło: Rzeczpospolita, Daniel Miszkiń, 28-08-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Białymstoku z dnia 9 lipca 2014 r. (I SA/Bk 
232/14). Spółka kupowała towary niezbędne do realizacji zleceń. Zdarzało się, że część z nich 
wymagała zgłaszania reklamacji, wskutek czego sprzedawca produktów udzielał podatniczce 
rabatów wystawiając faktury korygujące. W związku z tym spółka zapytała izbę skarbową, 
czy w przypadku otrzymania rabatu powinna pomniejszyć koszty podatkowe w roku 
poniesienia wydatku, czy też w roku, w którym otrzymała rabat. Podatniczka opowiedziała się 
za drugim stanowiskiem. Jednakże organ nie zgodził się z wnioskodawczynią, gdyż w jego 
opinii korekta kosztów powinna być ujęta w roku poniesienia wydatku. Sprawa trafiła do WSA 
w Białymstoku, który przyznał rację izbie skarbowej. Fiskus wskazał, że faktura korygująca 
nie dokumentuje odrębnego zdarzenia gospodarczego, ale dotyczy zdarzenia z przeszłości. 
Korekta powinna więc być zaksięgowana w tym roku podatkowym, w którym ujęto jako koszt 
fakturę pierwotną. Zdaniem sądu, interpretacja nie narusza art. 217 Konstytucji RP 
wskazującego elementy, jakie powinny znajdować się w ustawie podatkowej. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Montaż stałej zabudowy meblowej opodatkowany jest 8% VAT  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 28-08-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 czerwca 2014 r. (I SA/Gd 496/14). 
Przedsiębiorca wykonywał na zamówienie zabudowy kuchenne w obiektach objętych 
społecznym programem mieszkaniowym. W związku z tym skierował do fiskusa pytanie, czy 
świadczone przez niego usługi są opodatkowane stawką VAT 8%. Zdaniem wnioskodawcy, na 
zastosowanie takiej stawki wskazuje uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 2/13). 
Jednakże w opinii fiskusa usługi podatnika powinny być opodatkowane podstawową stawką 
VAT. Wynika to z tego, iż do montażu zabudowy nie są stosowane elementy konstrukcyjne 
lokalu w taki sposób, że ich demontaż spowoduje uszkodzenie konstrukcji budynku. Podatnik 
wniósł skargę do WSA w Gdańsku, który ją uwzględnił. Zdaniem sądu, w omawianej sprawie 
mamy do czynienia z modernizacją budynku objętego społecznym programem 
mieszkaniowym. Wydając rozstrzygnięcie WSA posiłkował się w/w uchwałą NSA, w świetle  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1136228-Inwestycje-w-SSE-rozlicza-sie-wedlug-zasady-memorialowej.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1136230-Kiedy-korygowac-koszty-w-zwiazku-z-udzielonym-rabatem--potwierdzonym-faktura-korygujaca.html
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której „świadczenie polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu 
komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego 
trwałą zabudowę meblową, stanowi usługę modernizacji, opodatkowaną stawką obniżoną”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Alarm w mieszkaniu z niższym VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 29-08-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2014 r. 
(ITPP1/443-534/14/JP). Podatnik montował systemy alarmowe w budynkach objętych 
społecznym budownictwem mieszkaniowym. Przedsiębiorca kupował od innych podmiotów 
elementy składowe alarmu i następnie montował je w mieszkaniach klientów. Całą usługę 
oraz materiały wykorzystane przy jej świadczeniu opodatkowywał podstawową stawką VAT 
w wysokości 23%. Podatnik uznał jednak, że do tej pory postępował nieprawidłowo, gdyż 
powinien stosować dla całego świadczenia preferencyjną stawkę VAT w wysokości 8 %. 
Ustosunkowując się do przedstawionego stanu faktycznego organ wskazał, że decydujące 
znaczenie przy ustalaniu stawki VAT ma to, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli ma to być 
usługa (co zostało określone we wniosku o interpretację), nie powinno wyodrębniać się z niej 
poszczególnych elementów i opodatkowywać ich osobno. Izba skarbowa wskazała więc, 
że niższa stawka VAT będzie miała zastosowanie zarówno do wykonanych prac, 
jak i wykorzystanych w jej trakcie materiałów.    
[pobierz artykuł] 
 
Ładowność auta przesądza o odliczeniu podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 29-08-2014 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 lipca 
2014 r. (IPTPP4/443-312/14-4/JM). Podatnik świadczący usługi transportowe wystąpił do 
organu podatkowego z pytaniem w zakresie odliczenia VAT od paliwa oraz wydatków 
eksploatacyjnych dla dwóch samochodów firmowych - Toyoty Hilux i Renault Megane. 
Pojazdy te są wykorzystywane zarówno do prowadzonej działalności, jak i celów prywatnych. 
Zgodnie z dowodami rejestracyjnymi, oba auta były zarejestrowane jako ciężarowe. 
Ładowność pierwszego z nich wynosiła 830 kg, a ładowność drugiego – 525 kg. Odpowiadając 
na pytanie podatnika organ wskazał, że od 1 kwietnia 2014 r. pełny odpis VAT dotyczy 
jedynie pojazdów wykorzystywanych na potrzeby firmy. Warunkiem dodatkowym jest 
prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Ponadto, odliczenie VAT od paliwa 
nie jest możliwe w przypadku nabywanych do końca czerwca 2015 r. samochodów 
osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 3,5 tony i ładowności mniejszej niż 500 kg. W związku z powyższym organ 
potwierdził, że podatnik może odliczać 50% VAT od paliwa nabywanego do w/w pojazdów. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Wydatki obniżą przychody, ale muszą być prawdziwe 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 25-08-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 22 sierpnia 2014 r. (II FSK 2118/12). 
W rozpatrywanej sprawie fiskus zakwestionował cześć faktur zaliczonych przez spółkę cywilną 
do kosztów uzyskania przychodów (KUP). Chodziło o usługi wykonywane na rzecz spółki przez 
jej podwykonawców. Urzędnicy ustalili, że część faktur była wystawiana przez podmioty 
nieistniejące, a część z nich dokumentowała usługi, które nie zostały w rzeczywistości 
wykonane. Jeden ze wspólników kwestionował decyzję fiskusa składając skargę najpierw do 
WSA, a następnie do NSA, jednakże oba sądy podtrzymały pogląd organu. Sąd I instancji 
wskazał, że skoro organ ustalił, iż skarżący nie nabył określonych usług od danych 
kontrahentów, miał prawo wyłączyć z KUP kwoty wynikające z tych faktur. Ponadto sąd nie 
zgodził się z podatnikiem, że organ powinien dokonać szacowania dochodów. Jak podkreślił 
NSA, usługi z części faktur zostały wykonane przez inne podmioty. „Podatnik, który posługuje  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a133337&IdNumer=3037&wsp=56,1031,1105,1597&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1136533-VAT--Alarm-w-mieszkaniu-z-nizsza-stawka-podatku.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1136535-VAT--Ladownosc-auta-przesadza-o-odliczeniu-podatku-z-faktur-za-benzyne.html
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się fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych, nie 
może być premiowany szacowaniem kosztów podatkowych”.  
[pobierz artykuł] 

 
Stary sprzęt rozliczamy indywidualnie 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 26-08-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 lipca 
2014 r. (ITPB1/415-516a/14/WM). Podatnik prowadził firmę świadczącą usługi transportowe. 
W celu jej poszerzenia przedsiębiorca nabył trzy ciągniki siodłowe oraz naczepę. Wszystkie 
środki transportu były używane przez poprzedniego właściciela przez kilka lub kilkanaście lat, 
co potwierdzały dowody rejestracyjne poszczególnych pojazdów. Podatnik planował 
wprowadzić w/w pojazdy do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować według 
indywidualnej stawki amortyzacyjnej przez 67 miesięcy. W związku z powyższym wystąpił on 
do izby skarbowej z pytaniem w przedmiotowej sprawie. Ustosunkowując się do 
przedstawionego stanu faktycznego organ potwierdził, że przedsiębiorca może amortyzować 
nabyte pojazdy według indywidualnej stawki amortyzacyjnej, gdyż wszystkie warunki 
ustawowe zostały spełnione. Pojazdy zostały wprowadzone po raz pierwszy do ewidencji 
środków trwałych podatnika, były wykorzystywane przed nabyciem przez co najmniej 6 
miesięcy, a minimalny okres amortyzacji dla środków transportu to 30 miesięcy.  
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Osoba trzecia też ma prawa 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 26-08-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 22 sierpnia 2014 r. (II FSK 2106/12). Fiskus orzekł 
o odpowiedzialności podatkowej podatniczki za zaległości spółki z o.o. z tytułu miesięcznych 
zaliczek na podatek PIT pobranych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom firmy. Dwa 
lata później kobieta wystąpiła do organu z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej 
wskazując, że z uwagi na długotrwałą chorobę swoją oraz męża nie zdoła uregulować długu 
bez zagrożenia egzystencji rodziny. Fiskus odmówił jednak wszczęcia postepowania w tej 
sprawie, a za podstawę prawną wskazał na art. 67c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Zdaniem 
organu, instytucja umorzenia zaległości podatkowej nie przysługuje w sprawach, w których 
wniosek jest składany przez płatnika podatku. Podatniczka nie zgadzała się z takim 
rozstrzygnięciem i w skardze do WSA wskazała, że jej zobowiązanie powstało wskutek decyzji 
stwierdzającej odpowiedzialność podatkową osoby trzeciej. Pogląd ten podzieliły sądy 
administracyjne obu instancji. WSA wskazał, że skarżąca nie jest płatnikiem ale osobą 
trzecią, z której punktu widzenia podatnikiem jest spółka. „W sprawie nie ma podstaw do 
utożsamiania pozycji płatnika i osoby trzeciej”.   
[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://prawo.rp.pl/artykul/758334,1135567-Dochodowy--Wydatki-obniza-przychody--ale-musza-byc-prawdziwe.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1135881-Uzywany-sprzet-mozna-szybciej-amortyzowac.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1135871-Osoba-na-ktora-przeniesiono-dlugi-spolki-moze-wnosic-o-umorzenie-zaleglosci-podatkowej.html

