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CIT  
 
Nadwyżka w złotych nie jest kosztem podatkowym 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-10-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 9 września 2014 r. (II FSK 2453/12). 
Spółka użytkowała wiele składników majątku na podstawie umów leasingu finansowego. Ich 
wartość początkowa ustalana była w walucie obcej, podobnie jak wysokość opłat za raty 
leasingowe. Jednakże, zgodnie z umowami, spółka opłacała raty jako ich równowartość 
w złotych, obliczane przy zastosowaniu kursu bieżącego, np. sprzedaży banku. Spółka 
wskazała, że dotychczasowe wahania kursów powodowały zwiększenie opłat leasingowych. 
W związku z tym spółka postanowiła zapytać fiskusa, czy nadwyżka równowartości w złotych 
części kapitałowej raty leasingowej stanowi koszt uzyskania przychodu. Fiskus zajął 
negatywne stanowisko dla spółki, stąd też skierowała ona sprawę na drogę sądową. Niestety, 
niekorzystne stanowisko podtrzymał WSA. Sąd I instancji wskazał, że jeśli z umowy leasingu 
wynika, iż dana kwota jest spłatą wartości początkowej, to nie ma znaczenia sposób jej 
wskazania, tj. z góry w złotych, czy też z przeliczenia. W obu przypadkach kwota ta nie 
będzie kosztem u korzystającego oraz przychodem u finansującego. Tożsame stanowisko 
zajął także NSA wskazując, że „sporna nadwyżka jest neutralna podatkowo”. 
[pobierz artykuł] 

 
Zmienią się przepisy o cenach transferowych 
Źródło: Rzeczpospolita, Anna Wcisło , Ewelina Stamblewska-Urbaniak 10-10-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza zmian w zakresie cen transferowych w uCIT i uPIT, które 
mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Nowe regulacje doprecyzowują pojęcie 
podmiotów powiązanych, do których zaliczone zostały osoby fizyczne, prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osoby prawnej. Stosowanie cen rynkowych oraz sporządzanie 
dokumentacji podatkowej obowiązywać będzie więc także spółki osobowe. Ponadto, aktualne 
przepisy wskazują, że dokumentacja podatkowa powinna być sporządzona tylko w przypadku 
przeprowadzenia transakcji. Po nowelizacji obowiązek dokumentacyjny zostanie rozszerzony 
na zawarcie umowy spółki osobowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o 
podobnym charakterze. Nowe przepisy przewidują korektę dochodów pomiędzy podatnikami 
krajowymi, gdy organ doszacuje jednemu podmiotowi dochody uznając transakcję za 
nierynkową. Korekta będzie także możliwa, gdy podatnicy sami skorygują deklaracje w 
związku z ujawnieniem nierynkowych cen podczas kontroli. Ustawodawca doprecyzował 
także, że zachowanie warunków rynkowych w rozliczeniach „dotyczy zarówno spółek 
zagranicznych mających zakłady w Polsce, jak i spółek polskich i ich zakładów za granicą”. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Promocja „trzy produkty w cenie dwóch” nie jest upustem 
Źródło: Rzeczpospolita, Dagmara Sztenc, 06-10-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia z 29 sierpnia  2014 r. (I SA/Kr 
831/14). Spółka prowadząca sieć sklepów spożywczych na ternie całego kraju postanowiła 
wprowadzić akcję promocyjną pod nazwą „kup trzy produkty w cenie dwóch". W jej ramach 
klienci, którzy zdecydowaliby się na zakup towarów objętych promocją, płaciliby za dwa 
towary otrzymując trzeci produkt. Płatność następowałaby przy kasie lub już po zapłacie 
w oddzielnym punkcie na terenie sklepu. W związku z powyższym spółka postanowiła zapytać 
fiskusa, czy w opisanej przez nią sytuacji dochodzi do udzielenia rabatu w rozumieniu art. 29 
ust. 4 uVAT. Organ udzielił jednak negatywnej odpowiedzi. Zdaniem izby skarbowej, skoro 
klient  ma możliwość  dokonania wyboru, czy  chce  odebrać  dodatkowy  produkt,  dochodzi  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1148000-Roznice-kursowe-przy-leasingu-finansowym--nadwyzka-w-zlotych-nie-jest-kosztem-podatkowym.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1147760-Zmienia-sie-przepisy-o-cenach-transferowych.html?p=1
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zatem do nieodpłatnego wydania towaru a nie udzielenia rabatu zgodnie z uVAT. Sprawa 
trafiła do WSA w Krakowie, który oddalił skargę spółki. Sąd wskazał, że w omawianej sprawie 
nie dochodzi do udzielenia rabatu, gdyż na paragonie widnieje sprzedaż tylko dwóch 
produktów. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Jak traktować powierzenie narzędzi zleceniobiorcy 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Kielar, 06-10-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2014 r. (I FSK 1281/13). Firma 
transportowa zawierała z innymi podmiotami umowy cywilnoprawne, na podstawie których 
kontrahenci mieli świadczyć na rzecz spółki usługi przewozowe. Do ich wykonywania 
podatniczka udostępniała nieodpłatnie samochody, których była właścicielem lub 
leasingobiorcą. W zamian za nieodpłatne udostepnienie pojazdów kontrahenci spółki 
wykonywali usługi przewozowe po obniżonych cenach. Wnioskodawczyni zapytała więc 
fiskusa, czy nieodpłatne udostępnienie zleceniobiorcy samochodów jedynie dla celów 
wykonania umowy jest nieodpłatnym świadczeniem usług związanych z prowadzoną 
działalnością i podlega opodatkowaniu VAT. Zarówno organ, jak i w późniejszym czasie WSA 
uznały, że udostepnienie samochodów w zamian za obniżenie ceny jest odpłatnym 
świadczeniem usług. Spółka skierowała sprawę do NSA, który uwzględnił jej skargę. Jego 
zdaniem, organ podatkowy oraz WSA „błędnie zakwalifikowały udostępnianie samochodów 
jako czynności odpłatne”. Nie można bowiem traktować czasowego, nieodpłatnego 
udostępniania samochodów jako niezależnego świadczenia usługi opodatkowanej VAT. 
[pobierz artykuł] 
 
Najem busa dla cudzych pracowników bez VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 08-10-2014 
W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 8 października 2014 r. (I FSK 1513-
1514/13). Sprawa dotyczyła spółki, której zakład usytuowany był na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej (SSE), położonej w znacznej odległości od miejscowości. Z uwagi na utrudniony 
dojazd pracowników spółka organizowała darmowe dojazdy dla swojej załogi. Z transportu 
korzystały także osoby zatrudnione w firmach współpracujących z podatniczką. Spółka 
postanowiła więc zapytać, czy organizowanie darmowych przejazdów dla swoich i cudzych 
pracowników jest odpłatną usługą podlegającą VAT oraz czy faktury wystawione przez firmą 
przewozową dają prawo do odliczenia. Spółka uważała, że nie dochodzi do odpłatnego 
świadczenia usług, gdyż świadczone usługi są związane z prowadzoną działalnością. Fiskus 
nie zgodził się z tym poglądem uznając, że darmowy dojazd do pracy obcych pracowników 
nie ma związku z prowadzoną działalnością. Podobne stanowisko zajął WSA. Ostatecznie 
jednak NSA rozstrzygnął sprawę na korzyść skarżącej. Zdaniem NSA, dowóz pracowników 
firm współpracujących ze spółką (pracownicy firm logistycznych, ochroniarskich) ma związek 
z prowadzoną działalnością, gdyż bez nich spółka nie mogłaby normalnie funkcjonować. 
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Opodatkowanie wspólnika występującego ze spółki  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Renata Kościuszko 06-10-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 
sierpnia 2014 r. (ITPB1/415-571/14/KW). Sprawa dotyczyła wspólnika spółki cywilnej, który 
zamierzał wystąpić ze spółki. W dniu zawierania umowy spółki przedsiębiorca wniósł wkład 
pieniężny w wysokości 30 000 zł, a po upływie miesiąca dodatkowo 15 000 zł. W związku 
z koniecznością rozliczenia udziałów występujący wspólnik otrzymał 28 300 zł. Pytanie 
wnioskodawcy do fiskusa dotyczyło tego, czy jeżeli kwota otrzymana w ramach rozliczenia 
udziałów w spółce jest niższa od wydatków poniesionych na nabycie udziałów, osiągnie on 
przychód podlegający opodatkowaniu. Ustosunkowując się do tak przedstawionego stanu 
faktycznego    organ   wskazał ,  że   podatnik   nie   osiągnie    przychodu    podlegającego  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1146196-VAT--Promocja-trzy-produkty-w-cenie-dwoch-nie-jest-upustem.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1146192-VAT--Powierzenie-narzedzi-kooperantowi-nie-jest-usluga.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1147467-Najem-busa-dla-cudzych-pracownikow-bez-VAT.html
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opodatkowaniu. Wprawdzie środki otrzymane z tytułu wystąpienia ze spółki zaliczają się do 
przychodów z działalności gospodarczej, jednakże podatnik ma prawo pomniejszyć  je przed 
opodatkowaniem o wydatki na nabycie udziałów. Skoro kwota wydatków na nabycie udziałów 
w spółce była wyższa niż kwota przychodu, nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku.   
[pobierz artykuł] 

 
Ustawodawca wyraźnie rozróżnia źródła przychodu 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 07-10-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Poznaniu z dnia 17 września 2014 r. (I 
SA/Po 290/14). W latach 2005-2006 przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT nabył 
nieruchomość. Po dokonaniu wydatków na jej ulepszenie podatnik zaczął wynajmować 
budynek w zakresie działalności polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami. 
Nie został on jednak wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Aktualnie podatnik planuje 
sprzedać nieruchomość spółce, której wynajmuje ją. Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy 
zbycie nieruchomości spowoduje powstanie po jego stronie przychodu z działalności 
gospodarczej. Fiskus odpowiedział twierdząco na pytanie wnioskodawcy. Skoro nieruchomość 
była wykorzystywana w działalności gospodarczej, to jej sprzedaż będzie skutkować 
powstaniem przychodu z tejże działalności. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uchylił 
interpretację organu. Sąd I instancji powołał się na uchwałę NSA z dnia 17 lutego 2014 r. (II 
FPS 8/13), zgodnie z którą odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej w prowadzonej 
działalności, której nie wprowadzono do ewidencji środków trwałych, nie skutkuje 
powstaniem przychodu z działalności. Za tym stanowiskiem przemawia wykładnia językowa 
uPIT. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Można ukarać pełnomocnika 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 08-10-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r. (II FSK 2449/12). Organ 
postanowił skontrolować spółkę. W związku z tym, iż posiadała ona pełnomocnika, fiskus 
wezwał go do miejsca prowadzenia kontroli. Pełnomocnik nie zjawił się jednak 
w wyznaczonym miejscu wskazując na brak możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie 
spółki lub w miejscu prowadzenia działalności. Wynikało to z tego, iż siedziba znajdowała się 
w Krakowie, zakład produkcyjny w miejscowości oddalonej o ponad 200 km od siedziby, 
a księgi firmowe w kancelarii podatkowej we Wrocławiu. Pełnomocnik wniósł więc 
o przeprowadzenie kontroli w miejscu przechowywania dokumentacji, jednakże organ nie 
uwzględnił tego wniosku i ponownie wezwał do stawiennictwa w siedzibie spółki. Pełnomocnik 
tłumaczył, że udostepnienie ksiąg mogłoby utrudnić prowadzenie działalności przez firmę. Po 
trzykrotnym wezwaniu i niestawieniu się w wyznaczonym miejscu pełnomocnik został 
ukarany grzywną 1000 zł. Sprawa trafiła do NSA, który nie uwzględnił skargi pełnomocnika. 
Sądy wskazały, że zasadą jest przeprowadzanie kontroli w siedzibie kontrolowanego, 
a kontrola w miejscu przechowywania ksiąg jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach. 
[pobierz artykuł ] 

 
 
DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kutnowska 1-3 
53-135 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=a134566&IdNumer=3068&wsp=258,1032,1107,1623&obrazek=03_3.png&str=03
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1146785-Kiedy-sprzedaz-firmowej-nieruchomosci-stanowi-przychod-z-dzialalnosci.html?p=2
http://prawo.rp.pl/artykul/758337,1147316-Kontrola-ksiag-podatkowych-tylko-w-wyjatkowych-sytuacjach.html

