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CIT  
 
W jaki sposób ujmuje się w kosztach odpisy na rezerwy 
Źródło: Rzeczpospolita, Jan Buławski, 18-12-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r. 
(I SA/Gd 965/14). Bank sporządzał sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami MSR. 
Tworzył przy tym odpisy na ekspozycje kredytowe. Zgodnie z odpowiednimi zapisami uCIT, 
bank mógł zaliczyć do kosztów rezerwę na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe 
do wysokości rezerwy na ryzyko ogólne. Bank postanowił zapytać fiskusa, czy stosując MSR, 
w przypadku niedokonania odpisów z zysku za rok obrotowy na fundusz ryzyka ogólnego, 
może zaliczyć do kosztów rezerwy utworzone w roku obrotowym na poniesione 
nieudokumentowane ryzyko kredytowe. Organ odmówił jednak bankowi takiego uprawnienia. 
Zdaniem fiskusa, tworzenie rezerwy na ryzyko ogólne nie jest obowiązkowe. Jeżeli jednak 
zachodzą przesłanki do jej utworzenia, możliwość zaliczenia jej do kosztów limitowana jest 
przez art. 130 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, który 
podtrzymał pogląd fiskusa. Sąd wskazał, że rezerwa na poniesione nieudokumentowane 
ryzyko kredytowe może być zaliczona do kosztów tylko, gdy w danym roku podatkowym bank 
dokona z zysku za poprzedni rok obrotowy odpisu na fundusz ryzyka ogólnego. 
[pobierz artykuł] 

 
Cash pooling cały czas z wątpliwościami 
Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Pidzik, 19-12-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 października 
2014 r. (IBPBI/2/423-922/14/AK). Spółka należąca do grupy kapitałowej oraz pozostali jej 
członkowie zamierzali zawrzeć z bankiem umowę cash poolingu. Zgodnie z nią salda 
wszystkich rachunków będą konsolidowane. Bank będzie transferował środki między 
rachunkami uczestników cash poolingu na koniec każdego dnia roboczego w celu 
zbilansowania sald dodatnich z ujemnymi. W związku z udostępnianiem środków 
poszczególne spółki będą otrzymywać odsetki. Wnioskodawczyni postanowiła zapytać fiskusa, 
czy przy zaliczaniu do kosztów zapłaconych odsetek będą obowiązywały ograniczenia 
dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 uCIT). Przedstawiając własne 
stanowisko spółka wskazała, że rozliczeń pomiędzy poszczególnymi członkami struktury cash 
poolingu nie należy traktować jak udzielania pożyczki. Stąd też w omawianym przypadku nie 
będą obowiązywać w/w ograniczenia. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny. Zdaniem izby 
skarbowej, „przepisy o tzw. niedostatecznej kapitalizacji znajdują zastosowanie także do 
odsetek płaconych w ramach cash poolingu”. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Abonament fitness z 8-proc. VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Mpa, 17-12-2014 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2014 r. 
(IBPP2/443-907/14/RSz). Spółka prowadząca centrum fitness oferowała różne rodzaje usług, 
w tym zajęcia indywidualne. Zapytała więc fiskusa, jaką stawką VAT powinny być 
opodatkowane poszczególne usługi. W odpowiedzi organ stwierdził, że obniżoną stawką VAT 
8% powinny być objęte zarówno jednorazowe bilety wstępu do klubu, jak również miesięczne 
karnety. Stawka ta nie ulega zmianie bez względu na to, czy klienci będą korzystać z sauny, 
siłowni czy maszyn do ćwiczeń aerobowych. Z kolei podstawową stawką VAT należy 
opodatkować usługi treningów personalnych, za które klienci płacą indywidualnie. Autor 
artykułu wskazuje, że omawiane stanowisko izby skarbowej jest zgodne z wydaną niedawno  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1165564-CIT--Odpisy-na-rezerwy-w-kosztach-uzyskania-przychodow.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1165949-Cash-pooling-a-pozyczka--korzystanie-ze-srodkow-finansowych-z-watpliwosciami.html
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interpretacją ogólną Ministra Finansów dotyczącą opodatkowania zajęć fitness 
(PT1/033/32/354/LJU/14). Organ uznał w niej, że stawka VAT 8% nie zależy od tego, czy 
klient kupił jednorazowy bilet wstępu, czy też okresowy karnet. Minister rozstrzygnął również, 
że na wszystkie obowiązujące w klubie atrakcje obowiązuje ta sama obniżona stawka VAT.   
 

[pobierz artykuł] 

 
ETS zakwestionował polskie stawki VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Kapt 18-12-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 18 
grudnia 2014 r. (C-639/13). Trybunał uznał w nim, że Polska uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy dyrektywy VAT poprzez zastosowanie obniżonej stawki VAT na 
dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. Ze skargą do TSUE 
wystąpiła przeciwko RP Komisja Europejska podnosząc, że towary dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej nie znajdują się w załączniku do dyrektywy skupiającym wszystkie, które 
mogą być opodatkowane niższą stawką VAT. TSUE podzielił ten pogląd podkreślając przy 
tym, że stanowiska Polski nie usprawiedliwiają trudności związane z finansowaniem ochrony 
przeciwpożarowej. Wynika to z tego, że argumenty o charakterze społeczno-politycznym nie 
mogą uzasadniać naruszenia przepisów VAT przez państwo członkowskie UE. Sprawa 
rozpoczęła się w 2011 r., kiedy Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do 
usunięcia uchybienia. Rok później Polska poinformowała Komisję, że nie przewiduje żadnych 
zmian w VAT w spornym zakresie. To poskutkowało złożeniem skargi do TSUE. 
[pobierz artykuł] 
 
Warunki do zastosowania 0% stawki VAT przy WDT 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 18-12-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r. (I FSK 
1497/13). Sprawa dotyczyła spółki, która sprzedawała swoje towary do innych krajów UE. Na 
potwierdzenie faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) posiadała ona 
następujące dokumenty: kopię faktury VAT, dokumenty przewozowe podpisane przez 
przewoźnika w chwili wydania towaru do transportu bez potwierdzenia odbioru przez 
nabywcę, specyfikację sztuk ładunku oraz dokument potwierdzający zapłatę za towar. Spółka 
wskazała, że transport towarów organizował nabywca, stąd nie miała wpływu na wybór 
przewoźnika i możliwości otrzymania listu przewozowego podpisanego przez odbiorcę 
towarów. Spółka postanowiła zapytać fiskusa, czy w omawianym przypadku może zastosować 
stawkę VAT 0% mając w/w dokumenty. Organ odmówił wnioskodawczyni prawa do 
zastosowania zerowej stawki VAT. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową, a rację 
przyznały jej sądy administracyjne obu instancji. NSA podkreślił, że „skoro podatnik wykazał 
się posiadaniem wymaganych przez prawo dokumentów, to organ nie może wyprowadzać 
z nich wniosku wbrew ich treści”. 
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Pełnoletnie dziecko też jest pracownikiem 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 17-12-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę jednego z wyroków NSA (II FSK 3375/14). W grudniu 2005 
r. podatnik złożył do właściwego urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w formie karty 
podatkowej. Wskazał w nim, że zajmuje się handlem detalicznym artykułami 
nieżywnościowymi w wyznaczonym miejscu nie zatrudniając przy tym żadnych pracowników. 
Wniosek został uwzględniony przez fiskusa. Po pewnym czasie jednak urzędnicy postanowili 
skontrolować przedsiębiorcę. W toku ustaleń okazało się, że podatnik prowadził działalność 
w innym miejscu niż wskazane to zostało we wniosku złożonym w urzędzie skarbowym. 
Ponadto rozmiar prowadzonej działalności wskazywał na to, iż jest to handel hurtowy a nie 
detaliczny, który jest wyłączony z opodatkowania w formie karty podatkowej. Do tego 
urzędnicy ustalili,  że  podatnik  korzystał z usług syna.  Organ  stwierdził  więc  wygaśnięcie  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1165499-Abonament-fitness-z-8-proc--VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1165890-Polska-przegrala-przed-Trybunalem-ws--stawki-VAT-od-dostawy-towarow-na-cele-ochrony-przeciwpozarowej.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a137098&IdNumer=3123&wsp=46,1035,1119,1620&obrazek=16_3.png&str=16
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decyzji dotyczącej ustalenia wysokości karty podatkowej. Wprawdzie podatnik skierował 
sprawę na drogę sądową, ale zarówno WSA, jak i NSA oddaliły jego skargi. Sądy zgodnie 
podkreśliły, że w omawianym przypadku mamy do czynienia z handlem hurtowym. Sądy 
zwróciły uwagę także na fakt, że syna przedsiębiorcy należy traktować tak jak pracownika.   
[pobierz artykuł] 

 
Równowartość czynszu to nie przychód z innego źródła 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 16-12-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Krakowie z dnia 21 listopada 2014 r. 
(I SA/Kr 864/14). Podatnik był współwłaścicielem nieruchomości wynajmowanej lokatorom. 
Przychody z tego tytułu rozliczał na zasadach ogólnych. Wobec problemów z częścią 
lokatorów wypowiedziana została im umowa najmu, a sąd orzekł wobec nich eksmisję 
z prawem do lokali socjalnych. Z uwagi jednak na brak ich dostarczenia przez gminę 
lokatorzy nadal zajmowali lokale w nieruchomości podatnika bez tytułu prawnego. Podatnik 
wystąpił więc z powództwem do sądu o odszkodowanie od gminy. Sąd zasądził na jego rzecz 
odszkodowanie jako substytut czynszu z najmu, a gmina wystawiła podatnikowi PIT-8C. 
W związku z powyższym podatnik postanowił zapytać fiskusa, czy odszkodowanie powinien 
traktować jako przychód z najmu. Organ uznał jednak, że otrzymane zadośćuczynienie należy 
zaliczyć do przychodów z innych źródeł. Podatnik zaskarżył interpretację fiskusa, a WSA 
w Krakowie przychylił się do jego stanowiska. Sąd wskazał, że wypłacone odszkodowanie jest 
związane z źródłem przychodu, na podstawie którego mogło w ogóle powstać. Jest ono 
rekompensatą za czynsz, więc należy je zaliczyć do przychodów z najmu. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Fiskus ma obowiązek interpretować także przepisy inne niż podatkowe 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Magdalena Dubiel, 15-12-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 14 listopada 2014 r. (II FSK 2524/12). Spółka 
wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, kto powinien podpisywać deklaracje 
podatkowe w jej imieniu, jeżeli prawo do reprezentowania spółki przysługuje członkom 
zarządu. Izba skarbowa odmówiła wydania interpretacji stwierdzając, że kwestie poruszone 
we wniosku nie należą do materii prawa podatkowego, a organ jest uprawniony do analizy 
jedynie regulacji podatkowych. Spółka wniosła skargę do WSA wskazując, że składanie 
zeznań podatkowych nie jest oświadczeniem woli, do którego ma zastosowanie kodeks 
cywilny oraz kodeks spółek handlowych, ale jest to oświadczenie wiedzy. Poza tym kwestia 
prawidłowego podpisu deklaracji podatkowych jest szczególnie ważna, gdyż wywołuje skutki 
w zakresie prawa podatkowego. Pogląd spółki został zaakceptowany przez sądy 
administracyjne obu instancji. Sądy zgodnie podkreśliły, że prawo podatkowe jest mocno 
związane z obrotem gospodarczym. Stąd też, jeżeli skuteczne realizowanie czynności 
podatkowych jest uzależnione od prawidłowego zastosowania przepisów z innej dziedziny, 
organy mają obowiązek wydać interpretację w tym zakresie.  
[pobierz artykuł ] 
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