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CIT  
 
Wynagrodzenie za umorzenie akcji nie jest przychodem spółki 
Źródło: Rzeczpospolita, Natalia Matuszak, 10-11-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r. (II FSK 
2299/12). Spółka planowała przeprowadzić dobrowolne umorzenie akcji obniżając 
jednocześnie kapitał zakładowy. W ramach tych czynności akcjonariusze mieli otrzymać 
certyfikaty inwestycyjne w funduszu spółki. Podatniczka postanowiła więc zapytać fiskusa, 
czy w omawianym przypadku powstanie po jej stronie przychód podatkowy. Izba skarbowa 
odpowiedziała twierdząco wskazując na powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu 
CIT. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową podnosząc, że umorzenie akcji nie prowadzi 
do powstania przychodu, gdyż nie otrzymuje ona żadnego przysporzenia majątkowego. 
Z kolei organ wskazywał, że w sprawie mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem. Doszło 
bowiem do tzw. świadczenia w miejsce wykonania (datio in solutum), które w myśl art. 12 
ust. 1 uCIT prowadzi do powstania przychodu. Jednakże zarówno WSA, jak i NSA przyznały 
rację spółce. Sądy zgodnie podkreśliły, że „w świetle utrwalonego orzecznictwa wypłata 
wynagrodzenia w formie niepieniężnej nie ma charakteru odpłatnego zbycia”. 
[pobierz artykuł] 

 
Kiedy podatnik ma obowiązek zrobić korektę kosztów 
Źródło: Rzeczpospolita, Wojciech Wójtowicz, 14-11-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 
czerwca 2014 r. (IBPBI/2/423-285/14/SD). Spółka kupowała wyroby cukiernicze, a następie 
odsprzedawała je klientom. Niektóre towary spółka nabywała pół roku wcześniej, jednakże 
termin płatności za nie wynosił każdorazowo 90 dni od daty wystawienia faktury. Wydatki na 
wyroby cukiernicze spółka zaliczała do kosztów w momencie odsprzedaży ich klientom, czyli 
w chwili uzyskania przychodu z tego tytułu. W związku z powyższym spółka zapytała fiskusa, 
czy w świetle art. 15b ust. 2 uCIT będzie musiała skorygować koszty, gdy zapłata za nabyte 
do odsprzedaży towary nastąpi w terminie 90 dni od chwili wystąpienia pierwszej transakcji 
sprzedaży tego towaru. Wnioskodawczyni uznała, że z uwagi na obowiązujący ją termin 
płatności powinna skorygować koszty z upływem 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej 
z faktury zakupu towarów do kosztów. Jednocześnie moment zaliczenia do kosztów wydatków 
na nabycie towarów nastąpi w chwili sprzedaży danej partii. Z kolei w przypadku 
nieuregulowania należności obowiązek korekty powstanie po 90 dniach od momentu 
rozpoczęcia sprzedaży nabytych uprzednio towarów. Organ w pełni podzielił pogląd spółki. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Węgielska, 10-11-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 16 października 
2014 r. (C-605/12). Spółka cypryjska zawarła ze spółką polską umowę o współpracy. Firma 
cypryjska miała udostępnić polskiej spółce stronę internetową oraz wydzierżawić serwery i 
wystawiać produkty na aukcjach. Z kolei polska spółka zobowiązała się do sprzedaży towarów 
za pośrednictwem strony internetowej. Firma polska wystawiła cztery faktury za usługi 
świadczone na rzecz firmy cypryjskiej bez VAT uznając, że podatek od tych usług powinien 
być odprowadzony na Cyprze, gdyż usługi były świadczone w siedzibie spółki cypryjskiej. 
Fiskus uznał jednak, że w sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz 
stałego miejsca prowadzenia działalności spółki cypryjskiej w Polsce, więc usługi powinny być 
opodatkowane  w Polsce.  Sprawa trafiła do NSA, który  zadał TSUE pytanie  prejudycjalne w  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1155658-CIT--Wynagrodzenie-za-umorzenie-akcji-nie-jest-przychodem-spolki.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1156962-Termin-korekty-kosztow-podatkowych.html
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zakresie miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz spółki cypryjskiej. Zdaniem 
TSUE, podatnik z jednego państwa UE korzystający z usług podmiotu mającego siedzibę w 
innym państwie UE „powinien być uważany za posiadającego w tym innym państwie stałe 
miejsce prowadzenia działalności, jeżeli charakteryzuje się ono wystarczającą stałością oraz 
odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić 
podatnikowi odbiór usług i wykorzystywanie ich do celów jego działalności”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Przedsiębiorca musi udowodnić charakter wykonanych usług 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Kielar, 10-11-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 3 października 2014 r. (I FSK 1495/13). W ramach 
prowadzonej działalności spółka świadczyła usługi w zakresie składowania towarów, 
transportu wewnątrzwspólnotowego, obsługi ładunków oraz zajmowała się odprawami 
celnymi. Część z nich spółka opodatkowywała stawką 0 %. W jednej ze swoich decyzji organ 
zakwestionował jednak spółce prawo do opodatkowania niektórych usług stawką 0%. 
Zdaniem fiskusa, z przedłożonych przez podatnika dokumentów nie wynikało jednoznacznie, 
że świadczone usługi były bezpośrednio związane z eksportem towarów lub obsługą w porcie 
morskim środków transportu. Spółka wniosła skargę do WSA w Szczecinie, który podtrzymał 
jednak stanowisko organu. W toku postępowania kontrolnego oraz sądowego podatniczka nie 
przedstawiła odpowiedniej dokumentacji świadczącej, że usługi zostały wykonane przy 
zachowaniu warunków z art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a i 20 uVAT. Pogląd ten podtrzymał NSA. Sąd 
kasacyjny wskazał, że faktury przedstawione przez spółkę pozwalały jedynie na rozpoznanie 
charakteru usługi, lecz nie dawały podstaw do objęcia usług stawką 0%. 
[pobierz artykuł] 
 
Auta dla zwycięzców z korzyścią podatkową 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-11-2014 
W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 6 listopada 2014 r. (I FSK 1539/13). 
Spółka produkująca stolarkę okienną i drzwiową zorganizowała dla swoich kontrahentów 
konkurs na najwięcej zakupionych produktów. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach mieli 
otrzymać samochód osobowy. Spółka miała zakupić auta kilka tygodni przed ich 
przekazaniem. Od czasu zakupu do ich wydania laureatom pojazdy nie byłyby w żaden 
sposób używane przez firmę. Spółka postanowiła więc zapytać fiskusa, czy może odliczyć cały 
VAT od zakupionych samochodów konkursowych. Zdaniem organu, przedmiotowe samochody 
nie będą przeznaczone do odsprzedaży, ale na potrzeby prowadzenia działalności 
gospodarczej, więc spółka może odliczyć tylko 60 % VAT, nie więcej niż 6000 zł. Spółka 
zaskarżyła interpretację do WSA w Gdańsku, który uwzględnił skargę. Sąd wskazał, że nie 
można pozbawić spółki prawa do odliczenia całego VAT, gdyż auta „jako towary o charakterze 
obrotowym były przeznaczone do zbycia w ramach opodatkowanych czynności usługowych”. 
Pogląd ten podtrzymał NSA. 
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Koszty opłat za aplikację prawniczą  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Agata Cieśla, 13-11-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 17 października 2014 r. (II FSK 
2304/12). Fiskus zakwestionował podatniczce będącej radcą prawnym możliwość rozliczenia 
w kosztach działalności gospodarczej wydatków na odbycie aplikacji poniesionych przed 
założeniem swojej firmy. Kobieta nie zgadzając się ze stanowiskiem organu wniosła skargę do 
WSA. Sąd I instancji uwzględnił ją, ale ostatecznie NSA wydał rozstrzygnięcie niekorzystne 
dla podatniczki. Sąd kasacyjny wskazał, że wprawdzie opłaty za aplikację oraz egzamin 
radcowski są niezbędne, aby wykonywać zawód radcy prawnego. Jednakże w momencie ich 
ponoszenia podatniczka nie miała pewności, że ukończy aplikację i rozpocznie działalność 
gospodarczą  w  formie  kancelarii  radcy  prawnego.  W  związku  z  tym,  gdy wydatki były  

http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a135755&IdNumer=3095&wsp=259,88,1104,690&obrazek=03_3.png&str=03
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1155653-Zerowa-stawka-VAT--Przedsiebiorca-musi-udowodnic-charakter-uslug.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1156021-Zakup-aut-na-nagrody-dawal-odliczenie-VAT.html
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ponoszone, osiągnięcie przychodu z działalności gospodarczej było zdarzeniem przyszłym 
i niepewnym. Zatem związek między wydatkami a przychodem z działalności jest zbyt odległy 
i warunkowy, aby można było uznać, że przedmiotowe wydatki spełniają definicję kosztów 
uzyskania przychodów z art. 22 ust. 1 uPIT.  
[pobierz artykuł] 

 
Koszt noclegu służbowego nie jest przychodem ze stosunku pracy 
Źródło: Rzeczpospolita, Natalia Matuszak, 13-11-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 2 października 2014 r. (II FSK 2387/12). 
Pracownicy spółki świadczyli na jej rzecz usługi na terenie całego kraju. W związku z tym 
zobowiązani byli stawiać się na spotkania w różnych rejonach Polski oddalonych od ich 
miejsca zamieszkania. Nie były to jednak podróże służbowe w rozumieniu przepisów prawa 
pracy. Dla zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków zatrudnieni musieli 
korzystać z noclegów, których koszty zwracała im firma. Spółka wystąpiła więc do fiskusa z 
pytaniem, czy zwrot kosztów noclegu będzie generował po stronie pracowników przychód ze 
stosunku pracy. Fiskus stwierdził, że przychód powstanie. Spółka wniosła skargę do WSA 
podnosząc, że zwrot kosztów noclegu nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla zatrudnionych, 
gdyż pobyt w hotelu jest związany z wykonywaniem czynności służbowych na rzecz 
pracodawcy. Nie ma natomiast znaczenia fakt, że zatrudnieni nie odbywali podróży 
służbowej. WSA uwzględnił skargę spółki. Wprawdzie fiskus wniósł skargę kasacyjną do NSA, 
ale została ona oddalona. NSA nawiązał do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 
r. (K 7/13), zgodnie z którym „przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje wtedy, gdy 
zostało ono spełnione za zgodą pracownika, w jego interesie i przyniosło mu wymierną 
korzyść”. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Odpowiedzialność członka zarządu za długi podatkowe spółki z o.o. 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 13-11-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2014 r. (II FSK 2260/12). W związku 
z bezskuteczną egzekucją z majątku spółki z o.o. organ przeniósł odpowiedzialność za jej 
długi podatkowe na członków zarządu. Decyzja podatkowa została jednak zakwestionowana 
przez jednego z nich. Członek zarządu stwierdził, że wprawdzie zasiadał we władzach 
w czasie powstania zaległości podatkowych, ale faktycznie nie sprawował tej funkcji. 
Wynikało to z tego, iż mężczyzna nie podejmował żadnych decyzji, nie miał wglądu do 
dokumentów oraz dostępu do informacji na temat sytuacji finansowej spółki. Poza tym 
cierpiał na nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową, co dodatkowo utrudniało mu 
wykonywanie obowiązków. Jednakże organ uznał, że w/w okoliczności nie uzasadniają 
zwolnienia członka zarządu od odpowiedzialności za długi podatkowe spółki. Mężczyzna 
skierował sprawę na drogę sądową, ale zarówno WSA, jak i NSA przyznały rację fiskusowi. 
Sądy zgodnie podkreśliły, że odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe 
spółki ma charakter obiektywny i wiąże się z zasiadaniem we władzach firmy. „Jeżeli ktoś 
decyduje się na pełnienie tej funkcji, ma prawo i obowiązek interesować się sprawami firmy”. 
[pobierz artykuł ] 
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