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CIT  
 
Istotne jest to, że należność ma związek z zatrudnieniem  
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 22-09-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 19 września 2014 r. (II FSK 2305/12). 
We wniosku o interpretację spółka wskazała, że jej poprzednik prawny zwolnił dyscyplinarnie 
jednego z pracowników. Jednakże były zatrudniony uzyskał zmianę podstawy rozwiązania 
umowy o pracę na podstawie wyroku sądowego. Podatniczka wskazała również, że jej 
poprzednik prawny zawarł kilka lat wcześniej z całą załogą umowę społeczną, na mocy której 
pracownik zwolniony w okresie ochronnym nabywał prawo do określonych świadczeń. Chcąc 
dochodzić swoich roszczeń pracownik skierował sprawę na drogę sądową. Spór zakończył się 
zawarciem ugody, na mocy której spółka zobowiązała się do wypłaty zwolnionemu roszczeń 
wynikających z umowy społecznej. Firma zapytała więc fiskusa, czy może zaliczyć do kosztów 
podatkowych wydatki na rekompensatę dla pracownika. Organ uznał jednak, że nie ma takiej 
możliwości, gdyż nie ma związku między dokonanymi wydatkami a przychodami podatniczki. 
Spółka skierowała sprawę na drogę sądową wygrywając spór w obu instancjach. Sądy 
zgodnie podkreśliły, że wypłacane kwoty miały związek z wykonywaniem pracy, więc 
stanowią koszty dla pracodawcy. Bez znaczenia jest fakt, że dotyczą byłego pracownika. 
[pobierz artykuł] 

 
Wypłata z kapitału zapasowego może korzystać z preferencji 
Źródło: Rzeczpospolita, Katarzyna Ziomek, 25-09-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 4 września 2014 r. (I 
SA/Wr 1715/14). Spółka oraz inni udziałowcy firmy szwajcarskiej podjęli decyzję o wypłacie 
przez podmiot ze Szwajcarii części jego kapitału zapasowego pokrytego aportami z agio. 
W związku z tym podatniczka zapytała fiskusa, czy środki pochodzące z kapitału zapasowego 
spółki szwajcarskiej będą dla niej dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, a jeżeli tak, 
to czy dochód ten będzie zwolniony z CIT. Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymanie 
środków od firmy szwajcarskiej będzie wiązało się bezpośrednio z udziałem posiadanym 
w tym podmiocie, a dla kwalifikacji dochodu z udziału w zyskach  osób prawnych nie ma 
znaczenia źródło pochodzenia środków. Poglądu tego nie podzielił fiskus, który stwierdził, 
że dochód z udziału w zyskach może być osiągnięty tylko poprzez wypłatę z zysku. Brak tego 
związku oznacza, że zwolnienie z CIT nie będzie miało zastosowania. W skardze do WSA 
spółka podkreśliła, że pojęcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych powinno być 
rozumiane szeroko. Ponadto dla kwalifikacji prawnopodatkowej dochodu znaczenie ma 
związek wypłaty z udziałem w osobie prawnej. Sąd w pełni podzielił pogląd spółki. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Opis stanu faktycznego we wniosku wiąże organy podatkowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Paulina Staniszewska, 22-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia z 8 sierpnia 2014 r. (I SA/Gd 602/14). 
Bank ubezpieczył w jednym z towarzystw kredyt hipoteczny. Po pewnym czasie 
ubezpieczyciel wypowiedział umowę ubezpieczenia zwracając bankowi wpłacone składki 
i odmawiając wypłaty odszkodowania, gdyż rozwiązanie umowy uniemożliwiło przedłużenie 
ochrony. Ostatecznie obie strony zawarły ugodę, na mocy której bank miał otrzymać od 
ubezpieczyciela premię za niską szkodowość. W związku z powyższym bank zapytał fiskusa, 
czy wypłaconą bonifikatę powinien potraktować jako wynagrodzenie za usługę podlegającą 
opodatkowaniu VAT. W opinii wnioskodawcy premia nie jest wynagrodzeniem za usługę i tym 
samym pozostaje poza zakresem VAT. Jednakże organ uznał, że w/w premia jest formą  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1143035-Odszkodowanie-za-rozwiazanie-umowy-o-prace-to-koszt-podatkowy.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1143738-Wyplata-z-kapitalu-zapasowego-moze-korzystac-z-preferencji-CIT.html
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wynagrodzenia za wyrażenie zgody na odstąpienie od umowy ubezpieczenia i podlega VAT. 
Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który uchylił rozstrzygnięcie organu. Sąd podkreślił, 
że jeżeli wnioskodawca wskazał, iż premia nie jest wynagrodzeniem za usługę, to organ 
powinien odnieść się do opisanego we wniosku zdarzenia. W opinii WSA, „organ podatkowy 
przeprowadził zbyt daleko idącą analizę stanu faktycznego”.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Spółki z grupy są do celów VAT traktowane jako odrębni podatnicy 
Źródło: Rzeczpospolita, Jan Buławski, 22-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r. (I FSK 1351/13). Spółka 
planowała utworzyć podatkową grupę kapitałową (PGK). We wniosku o interpretację 
wskazała, że ceny transakcji między członkami PGK będą ustalane w dowolny sposób, tj. na 
poziomie wyższym lub niższym od cen rynkowych. Wnioskodawczyni uważała, że do 
transakcji między podmiotami wchodzącymi w skład grupy nie będzie miał zastosowania art. 
32 uVAT pozwalający organowi na szacowanie obrotu na podstawie wartości rynkowej. 
Poglądu tego nie podzieliła jednak izba skarbowa, zdaniem której, gdy cena transakcji będzie 
odbiegała od wartości rynkowej, a spółka jako nabywca nie będzie miała pełnego prawa do 
odliczenia VAT, wówczas znajdzie zastosowanie w/w przepis pozwalający na szacowanie 
obrotu na potrzeby VAT. Wprawdzie spółka zaskarżyła rozstrzygnięcie organu do WSA, 
jednakże sąd I instancji podzielił pogląd fiskusa. Podobne stanowisko zajął NSA. Sądy zgodnie 
podkreśliły, że „zasada neutralności i potrącalności VAT nie pozwala na tak swobodne 
kształtowanie podstawy opodatkowania jak w podatku dochodowym”. 
[pobierz artykuł] 
 
Ulga na złe długi, gdy dłużnik nie zapłacił VAT od wierzytelności 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 25-09-2014 
W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 14 maja 2014 r. (I FSK 1013/13). 
W deklaracji VAT za grudzień 2011 r. podatnik wykazał podatek do zwrotu. Z wyjaśnień 
dołączonych do deklaracji wynikało, że wykonywał on usługi transportowe dla kontrahenta, 
który regulował jedynie kwoty netto wynikające z faktur. Przedsiębiorca odprowadził podatek 
VAT do urzędu skarbowego, jednak do tej pory nie otrzymał tych należności. Zdaniem 
podatnika, jest to wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona zgodnie z 
art. 89a uVAT, więc skorygował on o tę kwotę VAT należny w deklaracji za grudzień 2011 r. 
Organ wskazał jednak, że stanowisko podatnika jest błędne. Art. art. 89a ust. 1 uVAT 
stanowi, że wierzyciel ma prawo do korekty VAT przypadającej na kwotę wierzytelności, 
której nieściągalność została uprawdopodobniona. Jeżeli zatem podatnik otrzymał część 
zapłaty, tylko pozostała do uiszczenia kwota stała się wierzytelnością, której nieściągalność 
została uprawdopodobniona i od tej kwoty można skorzystać z ulgi na złe długi. Stanowisko 
to podzielił WSA, jak i NSA, które oddaliły skargę. Sądy zgodnie podkreśliły, że bez znaczenia 
jest fakt, iż podatnik ustalił z kontrahentem, że wynagrodzenie za usługi będzie płatne na 
podane rachunki bankowe odrębnie na poczet podatku VAT i jako wynagrodzenie za usługę. 
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Czy dofinansowanie oznacza obowiązek wstecznej korekty rozliczeń 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Michał Potyrała, 26-09-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 
2014 r. (IPPB5/423-371/14-2/AS). Przedsiębiorca użytkował w prowadzonej działalności 
elektryczne zespoły trakcyjne na podstawie umów leasingu. Od tych środków trwałych 
dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Jednakże w 2013 r. podatnik zawarł z Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie zakupu w/w środków trwałych. 
Po zawarciu umowy w/w koszty zostały uznane za kwalifikowalne od dnia zawarcia umowy 
leasingu w wysokości 59% dofinansowania. W związku z powyższym przedsiębiorca wyłączał 
na bieżąco koszty w wysokości 59% oraz korygował koszty za poprzedni okres bez cofania się  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1142609-Opis-stanu-faktycznego-we-wniosku-wiaze-organy-podatkowe.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1142610-Szacowania-obrotu-dla-VAT-w-podatkowej-grupie-kapitalowej.html
http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,10yl0x9yu,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a134271&IdNumer=3059&wsp=51,85,1110,640&obrazek=16_3.png&str=16


 

Nr 38 / 2014 4

 
i korekty rozliczeń za poprzednie okresy. Uważał bowiem, że na tamten moment prawidłowo 
dokonywał odpisów amortyzacyjnych, gdyż nie miał wiedzy, że otrzyma dofinansowanie. 
W związku z powyższym wnioskodawca zapytał fiskusa, czy prawidłowo skorygował na 
bieżąco koszty za poprzednie okresy rozliczeniowe. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny 
stwierdzając, że przedsiębiorca miał obowiązek dokonać wstecznej korekty kosztów.  
[pobierz artykuł] 

 
Darmowe spanie dla świadczących pracę nie musi im dawać korzyści 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 23-09-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę dwóch wyroków NSA z dnia 19 września 2014 r. (II FSK 
2280-2281/12). Firma realizowała projekty z zakresu budownictwa przemysłowego 
i energetycznego. Pracownicy firmy wykonywali swoje obowiązki na terytorium RP w ramach 
podróży służbowych bez formalnej zmiany miejsca pracy. Spółka planowała jednak 
wprowadzić zmianę polegającą na tym, że zatrudnieni wykonywaliby prace w ramach 
przeniesienia służbowego. Spółka miała udostępniać oddelegowanym pracownikom bezpłatne 
miejsca noclegowe. Spółka podkreśliła, że nie jest w stanie z góry określić, ilu pracowników 
uczestniczyło by w w/w projekcie. Ponadto niejednokrotnie trudno będzie jednoznacznie 
ustalić, który pracownik skorzystał z bezpłatnego noclegu. Zdaniem spółki, u pracowników 
czasowo oddelegowanych do pracy nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń. Fiskus 
uznał jednak ten pogląd za nieprawidłowy wskazując, że oddelegowani pracownicy osiągną 
realną korzyść mając pozostawiony do ich dyspozycji bezpłatny nocleg. Wprawdzie WSA 
oddalił skargę spółki, ale NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na jej korzyść. Sąd kasacyjny 
podkreślił, że w spornej sprawie nie można ustalić wartości świadczenia dla pracowników.  
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Dokument to nie świstek 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 24-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 23 września 2014 r. (II FSK 2273/12). Fiskus 
prowadził postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległości w PIT za 2010 r.  na podstawie 
tytułu wykonawczego z października 2011 r. Jednakże podatnik twierdził, że zapłacił już 
egzekwowane należności, a jako dowód przedstawił zaświadczenie o niezaleganiu 
w podatkach wydane przez ten sam organ w lipcu 2011 r. Fiskus odmówił jednak uznania 
zarzutów za zasadne wskazując, że podatnik nie przedstawił żadnego dowodu wpłaty zaległej 
należności. Podatnik skierował sprawę na drogę sądową i wygrał spór z organem w obu 
instancjach. WSA zaznaczył, że organy egzekucyjne powinny prowadzić postępowanie 
w sposób budzący zaufanie do organów władzy publicznej. Z kolei  w omawianej sprawie 
zasada ta została naruszona, gdyż ten sam podmiot działający raz organ podatkowy, a raz 
jako egzekucyjny, zajmował odmienne stanowiska na podstawie tego samego materiału. NSA 
podkreślił natomiast, że choć samo zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach nie przesądza 
jeszcze o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego, to jednak nie jest to zwykły świstek 
papieru, ale dokument urzędowy. 
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1144099-Dofinansowanie-oznacza-obowiazek-wstecznej-korekty-rozliczen.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1143351-Bezplatne-noclegi-dla-pracownikow-nie-sa-przychodem.html
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