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CIT  
 
Ujęcie w kosztach kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 20-10-2014 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 
sierpnia 2014 r. (IBPBI/2/423-790/14/JD). Spółka zajmowała się sprzedażą odzieży 
sportowej w wynajmowanych lokalach. Jeżeli prowadzenie jakiegoś sklepu przestawało być 
rentowne, podatniczka podejmowała decyzję o jego zamknięciu przed zakończeniem umowy 
najmu. To z kolei obligowało ją do zapłaty odszkodowania wynajmującemu. Spółka zapytała 
więc izbę skarbową, czy może zaliczyć do kosztów wydatki na wypłatę odszkodowania, jeżeli 
likwidacja sklepu jest podyktowana wyłącznie ekonomicznymi przesłankami. Zdaniem spółki, 
ma ona do tego prawo, gdyż zapłata rekompensaty ma na celu zabezpieczenie źródła 
przychodów. Organ nie podzielił jednak tego stanowiska. W opinii fiskusa, omawiana 
rekompensata nie służy zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Na poparcie 
swojego poglądu organ przytoczył orzecznictwo sądowe. Autor artykułu wskazuje jednak, że 
linia orzecznicza w omawianej sprawie nie jest jednolita i wskazuje na wyroki sądów (II FSK 
1728/12, II FSK 557/12), które są korzystne dla podmiotów wypłacających kary umowne za 
wcześniejsze rozwiązanie umów najmu. 
[pobierz artykuł] 

 
Warto się pośpieszyć 
Źródło: Rzeczpospolita, Krzysztof Modzelewski, 21-10-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza zmian przepisów w zakresie opodatkowania zysków 
przekazanych na kapitał zapasowy lub rezerwowy przez spółki z o. o., akcyjne oraz 
komandytowo-akcyjne w przypadku ich przekształcenia w spółkę niebędącą podatnikiem CIT. 
Zgodnie bowiem z wprowadzonymi zmianami, przy przekształceniach dokonanych po 31 
grudnia 2014 r. opodatkowane będą obok zysków bieżących także zyski przekazane na 
kapitał zapasowy lub rezerwowy. Nowe przepisy mają zakończyć trwające od kilku lat spory 
z fiskusem, który konsekwentnie twierdzi, że przy w/w przekształceniach opodatkowaniu 
powinny podlegać nie tylko zyski bieżące, ale również te z lat ubiegłych nieprzeznaczone na 
wypłatę dywidendy i przekazane na kapitał zapasowy bądź rezerwowy. Poglądu tego nie 
podzielają jednak sądy administracyjne wskazując, że niepodzielonymi zyskami są tylko takie 
zyski, co do których nie została podjęta uchwała o ich przeznaczeniu. W związku 
z niekorzystną linią orzeczniczą dla organów  podjęta została decyzja o zmianie przepisów.  
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Samorządy skonsumują VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 22-10-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 21 października 2014 r. (I FSK 1546/13). Gmina 
budowała sieć wodno – kanalizacyjną. Budowa przebiegała w ten sposób, że po każdym 
ukończonym etapie prac elementy sieci były przekazywane w użytkowanie zakładowi 
oczyszczania ścieków - gminnej jednostce budżetowej. Zakład wykonywał swoje usługi na 
podstawie umów cywilnoprawnych będąc odrębnym podatnikiem VAT z własnym numerem 
NIP. Gmina postanowiła więc zapytać izbę skarbową, czy może odliczyć VAT w związku 
z realizacją inwestycji, która została przekazana oczyszczalni ścieków. Zdaniem 
wnioskodawczyni, może ona odliczyć VAT, gdyż jest ona beneficjentem dochodów 
z opodatkowanej działalności prowadzonej przez jednostkę budżetową. W związku z tym, 
że organ nie podzielił stanowiska gminy, wniosła ona skargę do WSA, który uwzględnił ją. 
Sąd  wskazał ,  że  choć  czynności   między   gminą  a  jej  jednostką   budżetową  nie  są  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a135066&IdNumer=3078&wsp=47,1034,1116,1622&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1150660-Z-przeksztalceniem-spolki-z-o-o--warto-sie-pospieszyc.html
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opodatkowane VAT, to jednak gmina powinna mieć prawo do odliczenia, gdyż efekt jej prac 
jest później wykorzystywany do działalności opodatkowanej. Stanowisko to potwierdził 
ostatecznie NSA. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Do zwolnienia z VAT można powrócić w trakcie roku  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 23-10-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 24 września 2014 r. (I FSK 1463/13). Z wnioskiem 
o wydanie interpretacji wystąpiła podatniczka pytając, czy w trakcie roku podatkowego może 
powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z art. 113 ust. 11 uVAT. Organ uznał, 
że nie ma takiej możliwości, gdyż powrót do zwolnienia możliwy jest jedynie z początkiem 
roku podatkowego. Kobieta zaskarżyła interpretację organu, a WSA uwzględnił skargę. Sąd 
przytoczył treść w/w przepisu, zgodnie z którym „podatnik może ponownie skorzystać ze 
zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do 
zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia”. WSA uznał, że jeśli limit sprzedaży nie został 
przekroczony w roku poprzednim oraz bieżącym, to ponowne skorzystanie ze zwolnienia leży 
tylko i wyłącznie w gestii podatnika i może nastąpić od początku dowolnego miesiąca, który 
następuje po okresie karencji. Przytaczając treść art. 113 ust. 11 uVAT w brzmieniu sprzed 
2009 r. WSA wskazał również, że na błędny pogląd organu wskazuje także wykładnia 
historyczna tego przepisu. Stanowisko to w pełni podzielił NSA. 
[pobierz artykuł] 
 
Trzeba rejestrować w kasie karnety dla pracujących na zlecenie 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Pokojska, 24-10-2014 
W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r. (I SA/Łd 
339/14). Spółka oferowała karty Multisport swoim pracownikom, ich dzieciom oraz 
współpracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie lub prowadzącym działalność 
gospodarczą. Karnety dla pracowników były częściowe odpłatne, natomiast za pozostałe 
beneficjenci płacili 100 % ceny z tym, że od współpracowników spółka pobierała opłatę z ich 
wynagrodzenia. Pytanie spółki dotyczyło tego, czy wydanie kart powinno być opodatkowane 
VAT i udokumentowane fakturą lub paragonem. Kwestia sporna dotyczyła przekazania kart 
współpracownikom zatrudnionym na umowę zlecenie. Izba skarbowa stwierdziła bowiem, 
że w tym przypadku spółka ma obowiązek zaewidencjonować tę czynność na kasie fiskalnej. 
Podatniczka wniosła skargę do WSA podnosząc, że może skorzystać ze zwolnienia 
z rozporządzenia o kasach fiskalnych dotyczącego sytuacji, gdy zapłata za usługę jest 
dokonywana w całości za pośrednictwem poczty lub na rachunek podatnika w banku. Sąd 
oddalił jednak skargę wskazując, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z zapłatą 
poprzez potrącenie zapłaty z wynagrodzenia.  
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Nocleg w hotelu pracowniczym nie powoduje powstania przychodu 
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Zdziech, 23-10-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę dwóch wyroków NSA z dnia 19 września 2014 r. (II FSK 
2280/12, II FSK 2281/12). Spółka prowadziła działalność w zakresie budownictwa 
energetycznego i przemysłowego na terenie całego kraju. Część jej pracowników wykonywała 
swoje obowiązki w ramach tzw. przeniesienia służbowego. Spółka oferowała im nieodpłatnie 
noclegi w hotelach pracowniczych. Załoga nie miała jednak obowiązku korzystać z noclegu, 
a ponadto spółka nie prowadziła ewidencji osób, które skorzystały z nich. Spółka zapytała 
fiskusa, czy zapewnienie zatrudnionym noclegów powoduje powstanie po ich stronie 
przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem wnioskodawczyni, przychód nie powstanie, 
gdyż sama możliwość skorzystania z noclegu nie daje pracownikom konkretnej korzyści 
mającej wymiar finansowy. Choć WSA oddalił skargę spółki powołując się na uchwałę NSA (II  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1150956-Gmina-odliczy-VAT-zwiazany-z-inwestycja-przekazana-jednostce-budzetowej.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a135149&IdNumer=3081&wsp=35,990,671,990,671,1629,250,1629,250,1507,35,1507&obrazek=01_3.png&str=01
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/831141,trzeba-rejestrowac-w-kasie-karnety-dla-pracujacych-na-zlecenie.html
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FPS 7/10) w sprawie pakietów medycznych, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę 
na korzyść spółki. Zdaniem sądu II instancji, WSA nie powinien powoływać się na w/w 
uchwałę, gdyż pakiety medyczne są dodatkowym elementem wynagrodzenia, a noclegi w 
hotelu pracowniczym są w omawianym przypadku niezbędnym elementem świadczenia pracy.  
[pobierz artykuł] 

 
Nauka w kosztach firmy 
Źródło: Rzeczpospolita, Mpa, 23-10-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji podatkowych dotyczących możliwości 
uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów (KUP) wydatków na studia. Fiskus zgadza 
się na zliczenie ich do KUP. Ważny jest jednak moment poniesienia wydatków. W jednej 
z interpretacji Izba Skarbowa w Łodzi uznała, że podatnik zajmujący się tworzeniem 
oprogramowania komputerowego może zaliczyć do kosztów wydatki na niestacjonarne studia 
informatyczne ale tylko te poniesione już po rozpoczęciu działalności (IPTPB1/415-194/14-
6/AP). Odliczeniu nie podlegają wcześniejsze opłaty, gdyż nie ma związku między 
poniesionymi kosztami a prowadzoną działalnością. Z kolei Izba Skarbowa w Bydgoszczy 
potwierdziła, że zaliczeniu do KUP  podlegają wydatki na studia doktoranckie w zakresie 
zarządzania, jeżeli podatnik zajmuje się doradztwem w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej (ITPB1/415-635/14/KW). Fiskus kwestionuje jednak wydatki na naukę, jeżeli 
ma ona niewielki związek z prowadzonym biznesem. Stanowisko takie zajęła Izba Skarbowa 
w Warszawie, która uznała, że mężczyzna zajmujący się wysyłkową sprzedażą materiałów nie 
może zaliczyć do KUP wydatków na studia w zakresie logistyki (IPPB1/415-278/14-3/AM).   
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
W nadzwyczajnym trybie rozstrzygnie ta sama osoba 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 21-10-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 17 października 2014 r. (II FSK 622/13). Spółka 
wystąpiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) o stwierdzenie nieważności 
decyzji dotyczącej wysokości podatku od nieruchomości. Urzędnicy uznali jednak, że nie 
istniały przesłanki do unieważnienia decyzji. Spółka wniosła skargę do WSA. W toku 
czynności procesowych podatniczka wskazała, że w wydaniu zaskarżonej decyzji brali udział 
członkowie SKO, którzy orzekali wcześniej w sprawie decyzji wymiarowej, której stwierdzenia 
nieważności domagała się spółka. Zdaniem skarżącej, naruszony został przepis Ordynacji 
podatkowej stanowiący, iż członkowie SKO podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu 
w sprawach zobowiązań podatkowych, w których  brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. 
Pogląd ten przekonał WSA, który uznał, że sformułowanie „brał udział w wydaniu zaskarżonej 
decyzji" odnosi się także do nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. wniosku o stwierdzenie 
nieważności decyzji. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który orzekł na niekorzyść spółki. Sąd 
kasacyjny wskazał, że art. 130 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej dotyczy tylko zaskarżonej 
decyzji, a w przypadku trybów nadzwyczajnych nie można mówić o zaskarżonej decyzji. 
[pobierz artykuł ] 
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