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CIT  
 
Zwolnienia podatkowe: nie można samemu zrezygnować z preferencji 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 04-11-2014 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 
2014 r. (IPTPB3/423-220/14-2/IR). Zakład budżetowy gminy wynajmował odpłatnie lokale 
mieszkalne i użytkowe korzystając ze zwolnienia z CIT dla przychodów z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi przeznaczonych na ich utrzymanie (art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT). Jednakże 
z początkiem 2015 r. zakład planował zrezygnować z tego zwolnienia wskazując, 
że w orzecznictwie, także sądowym, pojęcie „przychodów z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi” budzi duże wątpliwości. Stąd też, w celu uniknięcia problemów związanych 
z rozliczeniem, zakład nie chciał już korzystać ze zwolnienia. Wnioskodawca wskazał, 
że dzięki rezygnacji oszczędziłby dużo pieniędzy wydawanych na księgową, gdyż od tej pory 
nie występowałby obowiązek dzielenia przychodów na zwolnione i opodatkowane. Organ 
uznał jednak, że rozwiązanie proponowane przez wnioskodawcę nie znajduje uzasadnienia 
w obowiązujących przepisach prawa. Izba skarbowa wskazała, że art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT 
nie daje podatnikom możliwości wyboru w zakresie korzystania ze zwolnienia. Jeżeli spełnione 
są warunki, dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania. 
[pobierz artykuł] 

 
Kiedy wynajmujący odliczy wydatki na pośrednictwo 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 07-11-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 
września 2014 r. (ITPB3/423-350/14/KK). Spółka zajmująca się wynajmem nieruchomości 
zleciła innej firmie znalezienie najemcy dla jednego z jej obiektów handlowych. Zgodnie 
z zawartą umową pośrednik miał otrzymać jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 500 000 
zł. Firma pośrednicząca znalazła najemcę wystawiając spółce fakturę netto na w/w kwotę. 
Spółka miała wątpliwości w zakresie rozliczania w kosztach wynagrodzenia pośrednika. 
W związku z tym postanowiła zapytać fiskusa, czy jeśli prowadzi księgi rachunkowe zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, to czy może rozliczać w kosztach 
wynagrodzenie pośrednika proporcjonalnie w okresie 10 lat (przez czas trwania umowy). 
Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe wskazując, że w omawianym przypadku 
zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 4d uCIT, zgodnie z którym koszty rozlicza się 
proporcjonalnie w czasie, jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie da 
się przy tym ustalić, jaka część dotyczy danego roku.   
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Komornicy nie będą płacić podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach 
postępowania egzekucyjnego? 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 07-11-2014 

Autor artykułu analizuje opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) 
w polskiej sprawie C-499/13 dotyczącej odpowiedzialności komornika sądowego jako płatnika 
VAT za zapłatę podatku od sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania egzekucyjnego. 
Rzecznik generalny uznał, że zgodne z dyrektywą VAT jest zobowiązanie komornika do 
obliczenia, pobrania i wpłacenia VAT do urzędu skarbowego oraz obciążenie go 
odpowiedzialnością za niewykonanie tego obowiązku. Warunkiem jest jednak to, że 
wykonanie tego obowiązku nie jest uniemożliwione przez podmiot trzeci, np. sąd. Zatem 
„komornik nie może odpowiadać za obowiązki, których mimo zachowania należytej 
staranności nie może wypełnić”.  W sporze, który trafił do NSA, komornik sądowy sprzedał w  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/833199,zwolnienia-podatkowe-nie-mozna-samemu-zrezygnowac-z-preferencji.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1155253-CIT--Kiedy-wynajmujacy-odliczy-wydatki-na-posrednictwo.html
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2007 r. nieruchomość w ramach postępowania egzekucyjnego za 1,4 mln zł. Podatek VAT od 
tej transakcji komornik wpłacił jednak dopiero w sierpniu 2009 r., gdyż do tego czasu 
pieniądze znajdowały się w dyspozycji sądu. Jednakże, około dwa miesiące wcześniej organ 
wydał decyzję o odpowiedzialności komornika za niewpłacenie podatku od sprzedaży 
nieruchomości. Organ uznał, że komornik musiał zapłacić VAT już w 2007 r. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Spółka nie odliczy VAT, jeśli podnajmuje leasingowane auto 
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Stefan Zdziech, 03-11-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 25 września 2014 r. (I FSK 1077/13). W maju 
2011 r. spółka odliczyła cały VAT z faktury dotyczącej opłaty leasingowej za samochód 
osobowy marki Mercedes. Umowa leasingu operacyjnego została zawarta w lutym 2011 r., po 
czym spółka podpisała umowę najmu tego pojazdu z inną firmą powiązaną z podatniczką 
osobą członka zarządu, który miał być ostatecznym użytkownikiem przedmiotowego pojazdu. 
Umowa najmu została zawarta dla podtrzymywania dobrych stosunków z kontrahentem. 
Organ podatkowy zakwestionował jednak prawo do odliczenia 100 % VAT wskazując, 
że najem nie był podstawowym rodzajem działalności podatniczki, a tylko wówczas mogłaby 
odliczyć cały podatek. Zgodnie bowiem z nowelizacją uVAT z 2010 r. spółka miała możliwość 
odliczenia w tym przypadku tylko 60 % VAT. Organ ustalił w toku postępowania, że głównym 
rodzajem działalności spółki była produkcja przetworów z mięsa, a najem miał charakter 
jednostkowy. Wprawdzie spółka próbowała dochodzić swoich racji na drodze sądowej, ale 
zarówno WSA, jak i NSA podzieliły pogląd fiskusa. 
[pobierz artykuł] 
 
Wynajem lokali na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Andrzej Kapczuk, 07-11-2014 
W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 
sierpnia 2014 r. (ITPP1/443-561/14/JP). Wnioskodawca był właścicielem kilku lokali 
mieszkalnych, które wynajmował w celach mieszkalnych osobom prywatnym oraz firmom na 
cele mieszkaniowe ich pracowników. Nie był to najem kilku lub kilkunastodniowy, gdyż lokale 
wynajmowane były na okres kilku lat lub miesięczny. W związku z powyższym wnioskodawca 
postanowił zapytać fiskusa, czy wynajmowane przez niego lokale podlegają zwolnieniu z VAT 
w myśl art. 43 ust. 1 pkt 36 uVAT. Zdaniem wnioskodawcy, powinien on stosować zwolnienie 
z VAT, gdyż lokale wynajmowane są wyłącznie na cele mieszkalne, a świadczone usługi 
najmu nie noszą znamion zakwaterowania krótkoterminowego. Izba skarbowa uznała pogląd 
właściciela mieszkań za prawidłowy. Organ wskazał, że  wnioskodawca spełnia wszystkie 
przesłanki zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 36 uVAT. Izba skarbowa zaznaczyła także, że dla 
zastosowania tego przepisu nie ma znaczenia rodzaj prowadzonej działalności oraz forma 
prawna podmiotu nabywającego usługę.  
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Wspólnik nie rozliczy podatku zapłaconego przez jego firmę 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 04-11-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 1 października 2014 r. (II FSK 2399/12). 
Spółka osobowa nabywała składniki majątkowe od swoich wspólników oraz osób trzecich. 
W każdym przypadku opłacany był podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeden ze 
wspólników postanowił zapytać fiskusa, czy zapłacony przez podatniczkę PCC może być dla 
wspólników kosztem uzyskania przychodu (KUP) z działalności gospodarczej. Zdaniem 
wnioskodawcy, wspólnicy mogą ująć w kosztach podatek proporcjonalnie do udziału w zysku 
i stracie spółki. Organ uznał jednak, że omawiany wydatek nie może być kosztem 
z działalności gospodarczej, gdyż przychód wspólnika spółki osobowej należy zaliczyć do 
przychodów z  kapitałów pieniężnych, a  nie z działalności  gospodarczej.  Sprawa  trafiła do  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/834066,komornicy-nie-beda-placic-podatku-od-sprzedazy-nieruchomosci-w-ramach-postepowania-egzekucyjnego.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1153630-Odliczanie-VAT-a-leasingowane-auto.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1155083-Wynajem-lokali-na-cele-mieszkaniowe-jest-zwolniony-z-VAT.html
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WSA. Choć sąd uwzględnił skargę podatnika, to jednak zasadniczo podzielił pogląd organu. 
WSA stwierdził, że zapłacony przez spółkę PCC z tytułu wniesienia wkładu przez wspólnika nie 
może stanowić KUP po jego stronie, gdyż wniesienie wkładu nie powoduje powstania 
przychodu u wspólnika. Pogląd ten podzielił w pełni NSA. 
[pobierz artykuł] 

 
Zniżka nie daje przychodu 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 03-11-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 30 października 2014 r. (II FSK 
2451/12). Firma sprzedająca sprzęt i akcesoria sportowe wprowadzała różnego rodzaju akcje 
promocyjne mające na celu zwiększenie sprzedaży. Zakładały one udzielanie rabatów dla 
różnych grup klientów. Jeden z programów adresowany był do pracowników spółki, zgodnie z 
którym mogli oni nabywać towary z upustem w wysokości 25%. Uczestnictwo w nim było 
dobrowolne. Spółka postanowiła zapytać fiskusa, czy w omawianej sytuacji pracownicy 
korzystający z rabatów osiągają przychód z nieodpłatnych świadczeń. Organ nakazał 
opodatkować rabaty. Zdaniem fiskusa, choć rabaty dla pracowników nie odbiegają w istotny 
sposób od upustów udzielnych innym klientom, to jednak sam program nie dotyczy 
szerokiego grona, które jest ograniczone. Pracownicy cały czas pozostają w stosunku pracy, 
więc przysporzenie powstaje z racji zawartej umowy o pracę. Choć pogląd ten podzielił WSA, 
to jednak NSA ostatecznie rozstrzygnął sprawę na korzyść spółki. Sąd kasacyjny wskazał, 
że firma stosuje obniżki też dla innych klientów, a oceniając, czy powstał przychód, „należy 
badać, czy akcja dla pracowników odbiega od tej dla innych klientów”.    
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Fiskus jest związany stanem faktycznym podanym we wniosku 
Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Dubiel, 03-11-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 września 2014 r. (III SA/Wa 
922/14). Bank wystąpił do fiskusa z wnioskiem o wydanie interpretacji wskazując, że ponosi 
wydatki m.in. na artykuły spożywcze i alkohol konsumowane w siedzibie banku podczas 
spotkań z klientami, spotkania biznesowe w restauracjach, bilety na wydarzenia zewnętrzne 
i upominki wręczane klientom. Bank uważał, że może zaliczyć w/w wydatki do kosztów 
uzyskania przychodów, gdyż służą one pozyskiwaniu klientów oraz podtrzymywaniu 
kontaktów z kontrahentami. Organ stwierdził jednak, że wskazane przez wnioskodawcę 
wydatki kreują i promują przede wszystkim dobry wizerunek banku, więc nie mogą być 
zaliczone do kosztów z uwagi na ich reprezentacyjny charakter. Sprawa trafiła do WSA 
w Warszawie, który uchylił rozstrzygnięcie izby skarbowej. Sąd wskazał, że organ pominął 
okoliczność, iż w/w wydatki są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu. WSA podkreślił, że 
fiskus powinien przyjąć tę okoliczność jako „element stanu faktycznego i na jego podstawie 
wydać interpretację, a dopiero na późniejszym etapie postępowania taka okoliczność mogłaby 
zostać podana w wątpliwość”. Organ nie powinien ingerować w opis stanu faktycznego. 
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1154181-Wspolnik-nie-rozliczy-podatku-zaplaconego-przez-firme.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1153980-Rabaty-dla-pracownikow-nie-sa-ich-przychodem.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758337,1153700-Urzad-skarbowy-jest-zwiazany-stanem-faktycznym-podanym-we-wniosku-o-interpretacje-indywidualna.html

