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CIT  
 
Użytkowe bez zwolnienia 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-10-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 1 października 2014 r. (II FSK 
2420/12). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła wspólnota mieszkaniowa złożona 
z właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych. Pytanie dotyczyło tego, czy zaliczki na 
utrzymanie wspólnoty, uiszczane przez właścicieli lokali użytkowych, są dochodem wolnym od 
CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT. Zdaniem wspólnoty, w/w dochody pochodzą 
z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i powinny korzystać ze zwolnienia bez względu na to, 
czy dotyczą lokali mieszkalnych, czy użytkowych. Istotne jest tylko to, że cały budynek ma 
charakter mieszkalny, a dochody są przeznaczane na jego utrzymanie. Organ nie zgodził się 
jednak z tym poglądem wskazując, że o prawie do zwolnienia decyduje też pochodzenie 
środków. Zdaniem fiskusa, lokale użytkowe nie należą do zasobów mieszkaniowych, gdyż 
mają niemieszkalne przeznaczenie. Wprawdzie WSA uchylił interpretację organu, to jednak 
NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść fiskusa. NSA wskazał, że o charakterze 
budynku nie decyduje charakter całej nieruchomości. Poza tym w „art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT 
ustawodawca posługuje się pojęciem „zasób mieszkaniowy", a nie szerszym: „lokalowy”.  
[pobierz artykuł] 

 
Nie było logo na reklamie, nie ma korzyści dla firmy 
Źródło: Rzeczpospolita, Olat, 03-10-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 1 października 2014 r. (II FSK 
2463/12). Spółka przekazywała swoim kontrahentom wyroby wyprodukowane przez siebie 
oraz zakupione traktując je jako próbki towarów. W ocenie podatniczki działania te mają 
charakter reklamowy, w związku z tym wydatki na przekazywane próbki może ona zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów (KUP). Fiskus był innego zdania. Izba skarbowa uznała, 
że wydatki na opisane we wniosku wyroby nie spełniają funkcji reklamowej, gdyż nie 
zwiększają rozpoznawalności spółki na rynku, nie obrazują cech jakościowych towarów 
sprzedawanych przez spółkę oraz ich zalet technicznych. Skoro przekazywane próbki nie 
zwiększają zainteresowania ofertą spółki, nie będą zwiększać jej przychodów. Spółka 
próbowała dochodzić swoich racji na drodze sądowej, jednakże bezskutecznie. Zarówno WSA, 
jak i NSA oddaliły jej skargę. Sąd I instancji wskazał, że do kosztów mogą być zaliczane 
wydatki na upominki przekazywane kontrahentom ale tylko pod warunkiem, że zawierają 
logo podatnika. Wyroby przekazywane przez spółkę nie miały jej logo, dlatego należy je 
potraktować jako reprezentację, która jest wyłączona z KUP. Tożsame stanowisko zajął NSA. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Na żądanie nabywcy sprzedawca musi wystawić fakturę 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 29-09-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 lipca 2014 r. 
(IPTPP2/443-324/14-4/JN). Sprawa dotyczyła agenta ubezpieczeniowego, który świadczył na 
rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego usługi zwolnione z VAT. Chcąc jednak ujednolicić 
wystawienie dokumentów sprzedażowych przez agentów i brokerów ubezpieczyciel nakazał 
agentom wystawianie faktury VAT bez względu na to, czy są oni zarejestrowani jako 
podatnicy VAT czynni, czy nie. Wnioskodawca twierdził jednak, że nie jest uprawniony do 
wystawiania dokumentów o nazwie „faktura VAT”, gdyż prawa takie mają jedynie czynni 
podatnicy VAT, natomiast agent ubezpieczeniowy był niezarejestrowany jako podatnik VAT. 
Organ uznał jednak stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Wprawdzie uVAT pozwala na  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1145632-Wspolnoty-mieszkaniowe--lokale-uzytkowe-bez-zwolnienia-w-CIT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1146286-Nie-bylo-logo-na-reklamie---nie-ma-kosztow-podatkowych.html
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niewystawianie faktur dla czynności zwolnionych z opodatkowania. Z drugiej jednak strony 
podatnicy dokonujący czynności zwolnionych z opodatkowania nie są pozbawiani prawa do 
wystawiania faktur VAT. Jeżeli zatem kupujący zażąda wystawienia faktury, to sprzedawca 
musi ją wystawić, jeżeli żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca 
miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Korekta do pierwotnej faktury, a nie korekty 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 03-10-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2014 r. 
(ITPP3/443-234/14/MD). Podatnik zajmował się dystrybucją puzzli, gier planszowych 
i zabawek elektronicznych. Swoim kontrahentom oferował różnego rodzaju rabaty 
w przypadku zakupu określonej ilości towarów. Wówczas podatnik wystawiał korekty do 
faktur pierwotnych. Dodatkowo przedsiębiorca stosował tzw. rabaty potransakcyjne udzielane 
w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta w danym okresie. 
W tym przypadku podatnik wystawiał zbiorczą fakturę korygującą ze wskazaniem okresu, do 
którego odnosi się rabat. Ponadto kontrahenci mieli możliwość zwrotu części niesprzedanych 
towarów. Jeżeli klientowi przysługiwał wcześniej rabat, podatnik wystawiał kolejną fakturę 
korygującą do poprzedniej korekty powołując się na pierwotną fakturę sprzedaży 
z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych pierwszą korektą. W związku z 
powyższym podatnik postanowił zapytać fiskusa, czy postępuje prawidłowo. Ustosunkowując 
się do przedstawionego stanu faktycznego organ w pełni podzielił pogląd wnioskodawcy. 
[pobierz artykuł] 
 
IP komputera i karta kredytowa zdecydują o opodatkowaniu VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Dybaś, 03-10-2014 
W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia z dnia 
22 kwietnia 2014 r. (IBPP4/443-22/14/PK). Podatnik zajmował się wytwarzaniem gier 
komputerowych, które były sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej klientom 
niebędącym podatnikami VAT. Konsumenci pobierali je po zalogowaniu się i uiszczeniu opłaty. 
Podczas składania zamówienia każdy użytkownik zobowiązany był złożyć oświadczenie, 
w jakim państwie znajduje się jego miejsce zamieszkania. Weryfikacja następowała poprzez 
sprawdzenie, czy numer IP komputera, z którego złożone było zamówienie, pochodzi 
z państwa zamieszkania użytkownika. Ponadto, w przypadku zapłaty za pomocą karty 
płatniczej, system kontroluje zgodność państwa pochodzenia z państwem banku, który wydał 
kartę. W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy sprzedaż gier przez 
internet na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT podlega opodatkowaniu, gdy 
miejsce zamieszkania nabywcy znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej. Izba skarbowa 
potwierdziła prawidłowość stanowiska podatnika. Organ wskazał, że opisane we wniosku 
transakcje będą opodatkowane w miejscu siedziby usługobiorcy (nabywcy gier).   
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Do premii wypłaconej twórcy mają zastosowanie 50-proc. koszty 
Źródło: Rzeczpospolita, Julia Picur 29-09-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 2 września 2014 r. (I 
SA/Wr 1471/14). Spółka zatrudniała pracowników – twórców, którzy zajmowali się 
kreowaniem kampanii sprzedażowych. Efektem ich pracy były utwory w rozumieniu  prawa 
autorskiego. Zgodnie z umowami o pracę spółka nabywała od pracowników prawa autorskie 
i majątkowe do utworów. Z kolei zatrudnieni otrzymywali dodatkowo premie za stworzenie 
dzieła i przeniesienie na spółkę prawa do utworów. Spółka postanowiła zapytać fiskusa, czy 
powinna naliczać pracownikom – twórcom podwyższone koszty uzyskania przychodów 50% w 
odniesieniu do premii za stworzenie dzieła. Spółka zaznaczyła przy tym, że przychodem ze  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a134380&IdNumer=3062&wsp=35,61,778,460&obrazek=16_2.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1145884-O-czym-pamietac-korygujac-skorygowana-juz-fakture.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1145894-IP-komputera-i-karta-kredytowa-zdecyduja-o-opodatkowaniu-VAT.html
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stosunku pracy są poza wynagrodzeniem także pozostałe wypłaty i świadczenia. Organ 
stwierdził jednak, że premia nie jest przychodem za wykonanie utworu, gdyż ma uznaniowy 
charakter. Nie ma bowiem związku przyczynowo-skutkowego między premią uznaniową 
a tworzeniem dzieła. Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który uchylił interpretację organu. 
Sąd wskazał, że organ dokonał zmiany stanu faktycznego, co jest niedopuszczalne. 
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus przegrał spór o imprezy integracyjne 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 30-09-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 30 września 2014 r. (II FSK 2353/12). 
Spółka planowała zorganizowanie firmowej imprezy integracyjnej. Miała ona obejmować 
spożywanie posiłków w formie szwedzkiego stołu, gry i zabawy, transport oraz zabawę 
taneczną. Za wszystkie atrakcje spółka zapłaci ryczałtem, zaś impreza zostanie sfinansowana 
ze środków funduszu socjalnego. Z uwagi na znaczną liczbę wszystkich pracowników spółka 
nie będzie prowadzić listy obecności. Podatniczka chciała upewnić się, że udział pracowników 
w imprezie integracyjnej nie będzie powodował powstania przychodu po stronie pracowników. 
Zdaniem wnioskodawczyni, przychód nie powstanie, gdyż nie ma możliwości ustalenia 
podstawy opodatkowania. Fiskus nie podzielił jednak tego poglądu i uznał, że w omawianej 
sprawie można ustalić wysokość przychodu przypadającego na poszczególnych członków 
załogi. Sprawa trafiła do WSA, który uwzględnił skargę spółki. Podobnie orzekł NSA. Sąd 
kasacyjny powołał się w swoim uzasadnieniu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 
lipca 2014 r. (K 7/13), zgodnie z którym w przypadku imprezy firmowej adresowanej do 
wszystkich pracowników nie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania.   
[pobierz artykuł] 

 
 
Podatek od nieruchomości 
 
Wartość budowli w podatku od nieruchomości 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Kinga Romas, 29-09-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 września 2014 r. (I SA/Łd 776/14). 
W 2007 r. spółka zgłosiła do opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieć 
telekomunikacyjną o wartości ok. 5 mln zł uiszczając daninę w wysokości 113 tys. zł. Rok 
później spółka ustaliła wartość tej samej budowli na kwotę 2 mln zł deklarując podatek w 
wysokości 40 tys. zł. Organ podatkowy nie zgodził się jednak z wyliczeniami podatniczki 
i ustalił podatek w kwocie 116 tys. zł. Zdaniem organu, stan sieci telekomunikacyjnej w 2008 
r. nie uległ zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem. Spółka wniosła odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) wskazując, że organ I instancji nie 
przeprowadził oględzin budowli i nie powołał biegłego. Jednakże SKO utrzymało w mocy 
zaskarżoną decyzję. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który przyznał rację spółce. Sąd wskazał, 
że według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podstawę opodatkowania budowli stanowi 
wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku 
podatkowego, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Ustalenie wartości budowli powinno 
więc odbyć się w oparciu o przepisy uCIT regulujące amortyzację środków trwałych. 
[pobierz artykuł ] 
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