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CIT  
 
Jak rozliczyć sprzedaż oprzyrządowania poza SSE 
Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Dziedzic, 22-12-2014 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2014 r. (I 
SA/Wr 2122/14). Spółka prowadząca działalność na terenie specjalnej strefie ekonomicznej 
(SSE) wykorzystywała w niej specjalny sprzęt. Zdarzało się, że podatniczka udostępniała go 
podwykonawcom działającym poza SSE w celu wytworzenia komponentów służących do 
produkcji towarów sprzedawanych przez spółkę. Spółka postanowiła zapytać fiskusa, czy 
dochód lub strata z tytułu zbycia maszyn udostępnianych podwykonawcom służących do 
wytwarzania  wyrobów strefowych powinien być rozliczony w ramach działalności strefowej, 
która jest zwolniona z opodatkowania CIT. Spółka podkreśliła, że w przypadku nabywania 
poza SSE materiałów do produkcji wyrobu strefowego koszt ich nabycia jest kosztem 
strefowym, a przychód ze sprzedaży gotowego produktu – przychodem strefowym. Ponadto 
spółka wskazała, że udostępnienie podwykonawcy specjalistycznego sprzętu jest niezbędne 
do wykonania komponentu. W odpowiedzi organ wskazał, że ze zwolnieniem z opodatkowania 
jest związane miejsce prowadzenia działalności, a z pytania wynika, że sprzęt jest 
wykorzystywany poza SSE. Sprawa trafiła do WSA, który odrzucił pogląd fiskusa, że „fizycznie 
wszystkie elementy produkcji strefowej powinny się odbywać na terenie SSE”. 
[pobierz artykuł] 

 
Nie było przychodu, nie ma daniny 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 23-12-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2014 r. (II FSK 2904/12). Spółka 
wykazała stratę w CIT w rozliczeniu za 2008 r. Fiskus zarzucił jednak podatniczce, że zaniżyła 
swoje przychody o wartość murów oporowych będących elementem zlikwidowanego w 2008 
r. środka trwałego. Zdaniem organu, firma przyjęła pod koniec 2008 r. mury oporowe do 
swojego magazynu. Z kolei, w odniesieniu do całego środka trwałego nastąpiło wcześniej 
całkowite umorzenie aktywów. Organ uznał, że wartość przyjętych do aktywów murów 
oporowych stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń. Spółka nie zgadzała się jednak 
z organem wnosząc skargę do WSA. Podniosła w niej, że nie uzyskała żadnego przysporzenia, 
gdyż nie jest możliwe, „aby nabycie własności rzeczy po raz drugi stało się przychodem tylko 
w związku ze zmianą zapisu księgowego”. WSA oddalił jednak jej skargę. Sprawa trafiła 
ostatecznie do NSA, który rozstrzygnął sprawę na korzyść spółki. Sąd wprawdzie wskazał, 
że pojęcie „nieodpłatnych świadczeń” ma szersze znaczenie na gruncie prawa podatkowego 
niż w prawie cywilnym. Nie można jednak rozciągać go tak szeroko, aby opodatkowywać 
zdarzenia, które nie powodują przysporzenia. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Kiedy usługa finansowa jest odrębna od dostawy towarów 
Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Dziedzic, 22-12-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2014 r. (I SA/Wr 
1816/14). Spółka zamierzała kupić sprzęt medyczny, a następnie sprzedać go szpitalowi 
udzielając mu kredytu kupieckiego. Dostawcą sprzętu miał być jeden z producentów, który 
wystawiłby spółce fakturę VAT. Po tym spółka miała sprzedać sprzęt szpitalowi za cenę 
obejmującą dostawę sprzętu oraz wynagrodzenie z tytułu rozłożenia płatności na raty. 
Płatność za wszystko będzie następować w ratach. W związku z powyższym spółka zapytała 
fiskusa, czy może odliczyć cały VAT od sprzętu nabytego do dalszej odsprzedaży. Organ 
odpowiedział negatywnie wskazując, że usługa dostawy sprzętu jest usługą odrębną od usługi  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1166214-CIT-Jak-rozliczyc-sprzedaz-oprzyrzadowania-poza-SSE.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1166877-Nieodplatne-swiadczenie-a-opodatkowanie-PIT.html
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kredytu kupieckiego zwolnionej z opodatkowania VAT. Z uwagi na fakt, że sprzęt będzie 
służył działalności mieszanej, przy odliczaniu VAT powinna być zachowana zasada proporcji. 
Spółka wniosła skargę do WSA, który uwzględnił ją. Sąd podkreślił, że w przypadku, gdy 
sprzedawca rozkłada płatność na raty pobierając z tego tytułu odsetki, nie można uznać, 
że zakup towarów był związany z działalnością zwolnioną z VAT w tym zakresie. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Ewidencjonowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w kasie 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 22-12-2014 

Przedmiotem artykułu jest analiza interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lipca 
2014 r. (IBPP3/443-412/14/LŻ). Podatnik prowadził sprzedaż wysyłkową części 
samochodowych na rzecz osób fizycznych z innych państw UE. Traktował ją jako dostawę 
krajową opodatkowaną 23% VAT. Sprzedaż była dokonywana za pomocą zagranicznych 
portali internetowych. Klienci płacili za towary przed ich wysłaniem wpłacając pieniądze na 
konto bankowe lub za pomocą systemów płatności on-line. Przedsiębiorca postanowił zapytać 
fiskusa, czy może nie ewidencjonować na kasie fiskalnej w/w sprzedaży. Organ wskazał, że 
co do zasady każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kas fiskalnych. Jednakże do 
31 grudnia 2014 r. zwolniona z tego obowiązku jest sprzedaż na rzecz w/w podmiotów, jeżeli 
zapłata za towar następuje w całości za pośrednictwem poczty polskiej lub banku na 
rachunek bankowy podatnika oraz z ewidencji wynika, jakiej transakcji dotyczy zapłata. 
[pobierz artykuł] 
 
Dla kogo kasa od stycznia 
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Piotrowski, 23-12-2014 

W niniejszym artykule autor omawia zmiany, jakie mają wejść w życie od początku 2015 r. 
w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych. Zwolnienie 
w tym zakresie nie będzie dotyczyć już usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej oraz rolników udokumentowanych fakturą przy jednoczesnym 
wykonaniu w poprzednim roku nie więcej niż 50 takich usług. Zwolnienie przestaje też 
obowiązywać dla sprzedaży biletów przy przewozach pasażerskich uwarunkowanej zapłatą za 
pośrednictwem poczty lub banku. Katalog zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych 
został jednak poszerzony o dostawę towarów i świadczenie usług, które są zliczone do 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. 
Z początkiem 2015 r. ze zwolnień nie będą ponadto korzystały dostawy niezapisanych 
nośników danych cyfrowych oraz dostawy perfum i wód toaletowych. Stosowanie zwolnień 
będzie też wyłączone m.in. w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów, wymiany 
opon w pojazdach silnikowych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy 
i dentystów, usług prawniczych, doradztwa podatkowego oraz związanych z wyżywieniem. 
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Wyłączenie z kosztów wydatków na wyposażenie  
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 24-12-2014 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 10 października 2014 r. 
(I SA/Wr 1673/14). Przedsiębiorca planował użytkować w prowadzonej działalności samochód 
prywatny. Podatnik nie chciał jednak wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, ale 
zaliczyć bezpośrednio do kosztów z uwagi na przewidywany okres używania krótszy niż rok. 
Przed upływem roku przedsiębiorca zamierzał wycofać go z działalności. Jako wartość pojazdu 
podatnik chciał przyjąć cenę nabycia samochodu z umowy sprzedaży, tj. z maja 2013 r. 
Wnioskodawca zapytał więc fiskusa, czy jego postępowanie będzie prawidłowe. Organ 
wskazał, że wprawdzie podatnik będzie mógł zaliczyć wartość pojazdu bezpośrednio do 
kosztów  z  uwagi  na  przewidywany  okres  używania  krótszy niż rok. Jednocześnie fiskus  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1166210-Odliczenie-VAT--Usluga-finansowa-moze-byc-odrebna-od-dostawy-towarow.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a137216&IdNumer=3125&wsp=49,1033,1111,1618&obrazek=16_3.png&str=16
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1166682-Kasy-fiskalne-od-1-stycznia-2015-r-.html
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zaznaczył, że jeżeli pojazd zostanie wycofany z działalności przed upływem roku, to podatnik 
będzie zobowiązany skorygować koszty. Wprawdzie przedsiębiorca wniósł skargę do WSA we 
Wrocławiu, ale została ona oddalona. Sąd w pełni podzielił pogląd organu wskazując, 
że stanowisko to wynika jednoznacznie z treści art. 23 ust. 1 pkt 49 uPIT. 
[pobierz artykuł] 

 
Nowe przychody i zwolnienia w firmowych rozliczeniach 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 23-12-2014 

Niniejszy artykuł stanowi analizę zmian, jakie z dniem 1 stycznia 2015 r. wprowadzi nowela 
ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Najważniejsza z nich dotyczy 
rozliczania służbowych aut wykorzystywanych do prywatnych celów. Zgodnie z nowymi 
przepisami pracownicy użytkujący firmowe auta do prywatnych celów będą osiągać przychód 
z nieodpłatnych świadczeń, który będzie wyliczany ryczałtowo i wyniesie 250 lub 400 zł (w 
zależności od pojemności silnika). Inna zmiana dotyczy zwolnienia z podatku dochodowego 
dla osób, które dowożone są do pracy autobusem. Opłacany przez pracodawców dojazd do 
pracy innym środkiem transportu nadal będzie opodatkowany. Ponadto, zgodnie z nowymi 
przepisami, przedsiębiorcy będą mogli wykazywać zaliczki po stronie przychodów. Dzięki 
temu nie będzie już konieczne odrębne rozliczanie obrotu dla celów podatku dochodowego 
i VAT. Nowym rozwiązaniem będzie także zwolnienie z podatku dochodowego dla 
korzystających z bezpłatnych porad prawnych. Dotyczyć będzie to osób, które pobierają 
świadczenie z pomocy społecznej albo zasiłek rodzinny. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Likwidatorzy jeszcze nie ponoszą odpowiedzialności za długi podatkowe 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 24-12-2014 

Autor artykułu analizuje wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2014 r. (III AUa 
1674/13). Mężczyzna został likwidatorem spółki z o.o. w okresie od 2007 r. do 2008 r. W tym 
czasie spółka z o.o. w likwidacji nie opłacała składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne 
oraz na fundusz pracy. Egzekucja zaległych składek została umorzona, a ZUS wydał decyzję 
o odpowiedzialności likwidatora za zobowiązania spółki z o.o. Wprawdzie likwidator wniósł 
odwołanie, ale Sąd Okręgowy oddalił je uznając, że likwidator może ponosić odpowiedzialność 
za długi podatkowe/składkowe spółki na podstawie  art. 116 Ordynacji podatkowej. Sprawa 
trafiła do Sądu Apelacyjnego, który uznał, że likwidatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za 
zobowiązania spółki z o.o., gdyż art. 116 Ordynacji podatkowej nie dotyczy ich. Przepis ten 
obejmuje swoim zakresem zastosowania trzy grupy podmiotów: członków zarządu spółek 
kapitałowych i w organizacji, pełnomocników spółek w organizacji oraz byłych członków 
zarządu oraz byłych wspólników spółek w organizacji. Sąd uznał, że przepisy regulujące 
odpowiedzialność osób trzecich nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający, 
w związku z czym nie ma wystarczających podstaw, aby objąć tą odpowiedzialnością inne 
podmioty niż wymienione w w/w przepisie. 
[pobierz artykuł ] 
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53-135 Wrocław 
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http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-26071991-r-o-podatku-dochodowym-od-osob,26emu20g9,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/ewydanie/pokaz_artykul.php?action=artykul&id=a137335&IdNumer=3128&wsp=45,87,1123,641&obrazek=16_3.png&str=16
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