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CIT  
 
Skład akcjonariatu nie pozbawiał korzyści 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 09-09-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2014 r. 
(I SA/Gd 722/14). Zgodnie ze statutem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), rokiem 
obrotowym był okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych rozpoczynający się od 1 
listopada. Spółka rozpoczęła działalność w połowie 2013 r., więc jej pierwszy rok obrotowy 
skończył się 31 października, a od 1 listopada zaczął się kolejny. Spółka zapytała fiskusa, czy 
musi zamknąć księgi rachunkowe na koniec 2013 r. oraz czy jej pierwszy rok podatkowy 
rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca roku obrotowego. Zdaniem spółki, nie musi 
ona zamykać ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., gdyż rok obrotowy spółki nie 
zakończył się z końcem 2013 r. Organ stwierdził jednak, że skoro akcjonariuszami SKA były 
wyłącznie osoby fizyczne, to w stanie prawnym do końca 2013 r. nie miała ona prawa przyjąć 
roku obrotowego innego niż kalendarzowy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółka stała się 
podatnikiem CIT i wówczas rozpoczął się jej pierwszy rok podatkowy. Sprawa trafiła do WSA, 
który uwzględnił skargę. Sąd wskazał, że do końca 2013 r. podatnikami byli wyłącznie 
akcjonariusze SKA (których dochodów nie ustalało się na podstawie ksiąg rachunkowych), 
stąd przyjęty przez nią przed 1 stycznia 2014 r. rok obrotowy był podatkowo obojętny.  
[pobierz artykuł] 

 
Odroczenie płatności jest przychodem i podlega opodatkowaniu 
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Dubiel, 11-09-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2014 r. (III 
SA/Wa 2865/13). W związku z przeprowadzoną kontrolą urzędnicy fiskusa stwierdzili, 
że jedna ze spółek zarządzających galerią handlową zaniżyła przychody poprzez zaciągnięcie 
pożyczek na warunkach korzystniejszych od rynkowych. Spłata odsetek została bowiem 
odroczona aż do upływu okresu kredytowania, tj. do czasu spłaty przez spółkę innego kredytu 
zaciągniętego w banku. Zdaniem organu, spółka zaniżyła przychody o wartość odsetek, które 
musiałaby uiścić, gdyby pożyczka została udzielona na warunkach rynkowych. Sprawa trafiła 
do WSA w Warszawie, który nie podzielił poglądu fiskusa. Zdaniem sądu, odsetki pozostające 
w spółce były pożyczką udzieloną dzięki powiązaniom między pożyczkodawcą 
a pożyczkobiorcą, niemożliwe do uzyskania w normalnym obrocie gospodarczym. Dopiero 
odsetki od tej „dodatkowej” pożyczki stanowiły faktyczną kwotę zaniżenia przychodu. Ponadto 
sąd wskazał, że sam fakt przekroczenia terminów kontroli przez organ, jeżeli nie wiąże się 
z tym przeprowadzenie dodatkowych dowodów istotnych dla sprawy, nie daje podstaw do 
zakwestionowania ustaleń dokonanych w trakcie kontroli. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Zlecenie dla kancelarii z VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 9 września 2014 r. (I FSK 1366/13). Podatnik 
zatrudniony na etacie zawarł umowę zlecenia na świadczenie pomocy prawnej. Na jej 
podstawie zobowiązał się do wykonywania czynności objętych zleceniem w siedzibie 
zleceniodawcy w określonym czasie, przy pomocy jego sprzętu. W związku z uzyskaniem 
uprawnień radcy prawnego podatnik zrezygnował z umowy o pracę i zaczął świadczyć usługi 
w ramach działalności gospodarczej. Postanowił więc zapytać fiskusa, czy z uwagi na 
prowadzenie kancelarii prawnej zawarta wcześniej umowa zlecenia podlega VAT. Fiskus 
odpowiedział twierdząco wskazując, że czynności wykonywane na podstawie umowy zlecenia 
wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Stąd też przychodów tych nie można zaliczyć do  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1139345-Rok-obrotowy-w-spolce-komandytowo-akcyjnej.html?p=1
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1139970-Odroczenie-platnosci-jest-przychodem-i-podlega-opodatkowaniu.html
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działalności wykonywanej osobiście. Stanowisko organu podtrzymały sądy administracyjne 
obu instancji. NSA podkreślił, że definicja działalności gospodarczej zawarta w uPIT ma 
znaczenie tylko na gruncie podatku dochodowego. „Nie można więc wykluczyć, że określona 
osoba fizyczna będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, a nie 
będzie prowadziła jej w rozumieniu ustawy o PIT”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Wzajemne przejęcie majątku z VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 09-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 8 września 2014 r. (I FSK 1211/12). Z wnioskiem 
o wydanie interpretacji wystąpiło miasto na prawach powiatu wskazując w nim, że zgodnie 
z ustawą o drogach publicznych jest  zobowiązane m.in. do planowania, budowy 
i przebudowy dróg publicznych. Z kolei, zgodnie z przepisami tzw. specustawy, miasto nie 
może samodzielnie wywłaszczać terenów pod drogę wojewódzką, ale musi złożyć wniosek do 
wojewody. Ten wydaje decyzję orzekając o przejściu nieruchomości na rzecz województwa, 
w tym nieruchomości miasta na prawach powiatu. Wówczas miasto wypłaca odszkodowanie, 
także na swoją rzecz, jeżeli pod drogę zostały przeznaczone jego grunty. Miasto zapytało 
fiskusa, czy wydanie nieruchomości w wyniku decyzji wojewody jest dostawą towarów, 
a wypłacane odszkodowanie podlega VAT. Zdaniem wnioskodawcy, wzajemne przejęcia 
majątku między organami administracji rządowej i samorządowej w celu realizacji zadań 
publicznych nie stanowią dostawy towarów. Fiskus uznał jednak ten pogląd za błędny 
i nakazał opodatkować w/w czynność. Stanowisko to podtrzymały sądy administracyjne obu 
instancji. NSA podkreślił, że zgodnie z art. 7 ust. 1 uVAT, dostawą jest także „przeniesienie 
z nakazu organu władzy publicznej własności towarów w zamian za odszkodowanie”.  
[pobierz artykuł] 
 
Fiskus nie mógł odmówić korzyści 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 09-09-2014 
W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 2 września 2014 r. (I FSK 938/14). 
Gmina zrealizowała projekt inwestycyjny związany z budową sieci kanalizacyjno-
wodociągowej. Następnie infrastruktura ta została przekazana do nieodpłatnego użytkowania 
zakładowi budżetowemu gminy, który wykorzystywał ją do działalności opodatkowanej. 
Podatniczka nie odliczyła VAT od zrealizowanej inwestycji, jednakże po pewnym czasie od 
przekazania sieci kanalizacyjno - wodociągowej postanowiła zapytać fiskusa, czy może 
odliczyć VAT. Organ uznał jednak, że nie ma takiej możliwości. Fiskus wskazał, 
że wybudowana sieć jest wprawdzie wykorzystywana do działalności opodatkowanej, ale 
przez zakład budżetowy, który w świetle uVAT jest odrębnym podatnikiem VAT. Gmina 
zaskarżyła to rozstrzygnięcie, a rację przyznał jej zarówno WSA, jak i NSA. Sądy zwróciły 
uwagę na specyfikę stosunków między gminą a zakładem budżetowym. Zakład został 
powołany do realizowania zadań własnych gminy, więc w sferze stosunków wzajemnych 
należy ich traktować jako jedność. NSA podkreślił z kolei, że zakład budżetowy ma wprawdzie 
status samodzielnego podatnika VAT, ale tylko na zewnątrz, w stosunku do konsumentów. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Fiskus wie lepiej, po co podatnik kupuje okulary 
Źródło: Rzeczpospolita, Maj, 09-09-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 
sierpnia 2014 r. (ITPB1/415-599/14/AK). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił lekarz 
wykonujący wolny zawód jako patomorfolog. Ze względu na specyfikę swojej specjalizacji 
podatnik spędza większość czasu pracy przy mikroskopie (od 60 do 90%). Od początku 
wykonywania swojej pracy musi wymieniać szkła korekcyjne średnio co 6-12 miesięcy, a jest 
to związane z postępującą wadą wzroku na skutek jego nadmiernej eksploatacji. Zdaniem 
wnioskodawcy, zakup nowych okularowych korekcyjnych nie będzie wydatkiem o charakterze  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1139810-Pomoc-prawna-swiadczona-przez-kancelarie-radcy-podlega-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1139516-VAT--Wydanie-nieruchomosci-powiatu-to-dostawa.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1139509-Gmina-moze-odliczyc-VAT-od-zakupow-inwestycyjnych.html
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osobistym i powinien być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Ma on na celu przede 
wszystkim umożliwienie prawidłowego wykonania usługi. Podatnik wskazał, że wprawdzie 
okuliści zalecają nie zmienić okularów zbyt często, jednakże w jego przypadku nie można 
stosować tego zalecenia, gdyż nie pozwala na to wykonywana praca. Niestety, organ 
podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zdaniem fiskusa, zakup okularów 
wiąże się z ochroną wzroku (wydatek osobisty) i nie ma wpływu na osiągane przychody. 
[pobierz artykuł] 

 
Biegły nie dla każdego 
Źródło: Rzeczpospolita, Maj, 12-09-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 
sierpnia 2014 r. (ITPB1/415-587/14/MP). Przedsiębiorca kupił grunt z budynkiem w stanie 
surowym. Nieruchomość została wyremontowana za środki pochodzące z kredytu, 
a poszczególne pomieszczenia zostały przeznaczone na potrzeby firmowe. Podatnik wskazał, 
że nie jest w stanie wyodrębnić części wartości nakładów, gdyż są one wspólne dla części 
użytkowej i mieszkalnej budynku. Przedsiębiorca uznał więc, że w wycenie części 
nieruchomości wykorzystywanej w działalności może posiłkować się wyceną biegłego. 
Podatnik wskazał, że przepisy uPIT nie pozwalają na określenie wartości części nieruchomości 
łącznie według kosztu wytworzenia i według stosunku powierzchni użytkowej 
wykorzystywanej w firmie do całej powierzchni użytkowej. Organ nie zgodził się jednak 
z podatnikiem. Wycena biegłego może być stosowna tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy 
brak dokumentów w zakresie wydatków jest uzasadniony. W omawianym przypadku podatnik 
od początku wiedział jednak, że będzie wykorzystywał w firmie jedynie część nieruchomości. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Obowiązek dowodowy ciąży też na urzędnikach 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 11-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 10 września 2014 r. (II FSK 2256/12). 
W listopadzie 2010 r. organ orzekł o odpowiedzialności podatkowej prezesa zarządu spółki 
z  o. o. za zaległości podatkowe firmy z listopada 2007 r. Jednakże zdaniem prezesa, w 
okresie pełnienia przez niego funkcji członka zarządu nie zaistniały przesłanki do zgłoszenia 
wniosku o upadłość lub wszczęcie postępowania układowego spółki. Mężczyzna wniósł skargę 
do WSA, która została uwzględniona. Zdaniem sądu, organy nie wykazały dostatecznie czasu 
właściwego na ogłoszenie upadłości spółki. Według WSA, nieprawidłowym było też przyjęcie, 
że prezes zarządu ponosi odpowiedzialność za długi podatkowe spółki na podstawie art. 116 § 
2 ordynacji podatkowej w brzmieniu po 1 stycznia 2009 r. Korzystne dla skarżącego 
stanowisko potwierdził też NSA. Sąd kasacyjny potwierdził, że zmieniony w/w przepis odnosi 
się do zdarzeń zaistniałych po 1 stycznia 2009 r. Ponadto NSA wskazał w zakresie 
obowiązków organu, że jeśli „członek zarządu powołuje się na istnienie przesłanek 
wyłączających jego odpowiedzialność, fiskus powinien przeprowadzić postępowanie”. 
Wymagały tego wątpliwości co do terminu zgłoszenia upadłości. 
[pobierz artykuł ] 
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