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CIT  
 
Toast trafi w koszty 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 04-02-2015 

W niniejszym artykule autor omawia przykłady interpretacji podatkowych, w których organy 
zaczęły akceptować możliwość rozliczania w kosztach faktur dotyczących spotkań 
z kontrahentami w restauracjach, na których znajdował się także alkohol. Pozytywną 
interpretację w tym zakresie otrzymało wydawnictwo, które zapraszało swoich partnerów 
biznesowych na spotkania. Jak wskazał wnioskodawca, niezaproponowanie kontrahentom 
poczęstunku stanowiłoby przejaw złych obyczajów. Organ stwierdził, że w czasie posiłków 
można także podać alkohol, który nie jest wykluczony z kosztów. Podobnie pozytywne 
stanowisko zajęła katowicka izba skarbowa odpowiadając na pytanie radcy prawnego, 
którego klienci preferowali spotkania na neutralnym gruncie, tj. w restauracjach lub 
kawiarniach. W ich czasie podawany był posiłek oraz niewielka porcja alkoholu. Fiskus zgodził 
się, aby cały wydatek został zaliczony w poczet kosztów uzyskania przychodów. Autor 
artykułu wskazuje, że pozytywne stanowiska w omawianej sprawie stanowią przełom, gdyż 
przez wiele lat organy kwestionowały możliwość rozliczania w kosztach faktur ze spotkań 
z kontrahentami, jeżeli znajdował się na nich jakikolwiek alkohol. 
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus źle zinterpretował przepisy o korekcie kosztów 
Źródło: Rzeczpospolita, Dariusz Malinowski, 04-02-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2015 r. (I SA/Rz 
1025/14). Spółka z o.o. wchodziła w skład grupy kapitałowej. W związku z planowaną 
reorganizacją w grupie powołana została spółka komandytowa, w której podatniczka miała 
1 % udziałów. Spółka komandytowa miała ponosić zarówno pośrednie koszty uzyskania 
przychodów (KUP), jak i bezpośrednie. Spółka z o.o. wystąpiła do fiskusa z pytaniem 
w zakresie zobowiązań spółki komandytowej o terminach płatności dłuższych niż 60 dni. 
Podatniczka zapytała, co powinna uczynić, gdy doszło do zmniejszenia KUP z uwagi na 
nieterminowe regulowanie zobowiązań przez spółkę komandytową, a następnie zobowiązania 
te zostały uregulowane w określonym czasie. Spółka miała wątpliwości, czy koszty 
przypadające na danego wspólnika zwiększą się o kwotę uregulowanego zobowiązania na 
dzień jego uregulowania czy też na dzień zaliczenia do kosztów nieuregulowanego 
zobowiązania. Organ uznał, że zwiększenie należy rozliczyć zgodnie z udziałami 
przypadającymi na dzień poniesienia kosztów. Spółka wniosła skargę do WSA, który 
uwzględnił ją uznając, że „interpretacja urzędników jest sprzeczna z art. 15 ust. 1 uCIT 
zawierającym definicję KUP”. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Problemy techniczne urzędu bez wpływu na uprawnienia podatnika 
Źródło: Rzeczpospolita, Magda Koczwara, 02-02-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2014 r. (III SA/Wa 
925/14). Spółka prowadząca działalność w Austrii złożyła wniosek o zwrot VAT drogą 
elektroniczną. Nie dotarł on jednak na czas do polskiego organu podatkowego z uwagi na 
problemy techniczne urzędu austriackiego. Fiskus odmówił spółce zwrotu. Powołał się na 
pismo Ministerstwa Finansów, z którego wynikało, że organy austriackie nie zgłaszały 
żadnych problemów technicznych w okresie złożenia wniosku o zwrot. Spółka skierowała 
sprawę do sądu wskazując, że dopełniła wszelkich formalności co do zwrotu VAT zgodnie 
z  dyrektywą  unijną określającą  zasady  zwrotu  podatku  od wartości  dodanej  podatnikom  

http://prawo.rp.pl/artykul/792689,1176645-Skarbowka-pozwala-na-rozliczanie-alkoholu-w-kosztach-podatkowych.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1176514-CIT--sposoby-rozliczania-kosztow-uzyskania-przychodow.html?p=1
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niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu. Spółka wskazała, że jedyną możliwą 
formą złożenia wniosku o zwrot VAT była droga elektroniczna, a ona nie mogła przewidzieć 
problemów technicznych. Sąd uznał, że wprawdzie nie rozstrzygnięto w sprawie do końca, czy 
na brak zwrotu miały wpływ błędy spółki czy systemu informatycznego, ale „zasadniczo 
problemy techniczne nie mogą naruszać prawa podatnika do uzyskania zwrotu podatku”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
VAT od likwidacji firmy w unijnym sądzie 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 06-02-2015 

Przedmiotem artykułu jest analiza jednego z postanowień NSA (I FSK 255/14). Sprawa 
dotyczyła notariusza wykorzystującego część domu na potrzeby prowadzenia firmy. Budowa 
została zakończona w 1999 r., a podatnik odliczył VAT od części usługowej budynku. Po 
upływie kilkunastu lat notariusz zapytał fiskusa, czy z uwagi na likwidację działalności musi 
ująć w remanencie likwidacyjnym część użytkową domu i zapłacić od niej podatek VAT. 
W odpowiedzi organ wskazał, że w kontekście art. 14 uVAT dotyczącego zaprzestania 
działalności, w sytuacji nabycia lub wytworzenia towarów, od których został odliczony VAT i 
co do których nastąpiła zmiana przeznaczenia, istnieje obowiązek wstecznej korekty podatku 
w terminie 5 lub 10 lat. Podatnik skierował sprawę do WSA w Lublinie, który wydał wyrok 
korzystny dla niego wskazując, że przepisów o zaprzestaniu działalności nie można czytać 
w oderwaniu od regulacji dotyczących wieloletniej korekty. Po upływie okresu korekty środki 
trwałe w momencie likwidacji nie powinny być ujmowane w spisie likwidacyjnym 
i opodatkowane. Sprawa trafiła do NSA, który postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości 
UE, jak należy interpretować przepisy VAT o zaprzestaniu działalności i wieloletniej korekcie. 
[pobierz artykuł] 
 
Potrącenie jest uregulowaniem należności 
Źródło: Rzeczpospolita, Rafał Kacprowski, 02-02-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 
października 2014 r. (ITTP1/443-905/14/DM). Podatnik produkujący farby i lakiery zamierzał 
zawrzeć z kontrahentem umowę licencyjną, na podstawie której miałby prawo do odpłatnego 
wykorzystywania jego znaku towarowego. Ponadto, niezależnie od tego kontraktu, obie 
strony mogą zawrzeć umowę pożyczki, której wysokość byłaby każdorazowo nie niższa niż 
wysokość opłaty licencyjnej należnej za odpłatne wykorzystywanie znaku towarowego. Może 
zatem dojść do sytuacji, w której kontrahent nie zdąży zwrócić podatnikowi kwoty pożyczki 
przed powstaniem wierzytelności z tytułu mowy licencyjnej. Wówczas dojdzie do wzajemnego 
potrącenia wierzytelności z tytułu umowy pożyczki oraz umowy licencyjnej. Potrącenie 
nastąpiłoby przed upływem 150 dni licząc od daty upływu terminu płatności za należność 
dotyczącą znaku towarowego. Podatnik twierdził, że w/w potrącenie stanowi formę 
uregulowania zobowiązania zgodnie z art. 89b uVAT. Nie powstanie więc obowiązek korekty 
VAT naliczonego z faktury dokumentującej opłatę licencyjną po upływie 150 dni od daty 
płatności wskazanej na tej fakturze. Organ w pełni podzielił pogląd wnioskodawcy.  
[pobierz artykuł]  
 
 
PIT 
  

Kiedy odpisy od wartości niematerialnych są kosztem 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-02-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Krakowie z dnia 14 listopada 2014 r. 
(I SA/Kr 1120/14). Kobieta wraz z mężem prowadzącym firmę planowali założenie spółki 
jawnej. Mężczyzna chciałby przekazać spółce w drodze darowizny prawo ochronne do znaku 
towarowego oraz wzorów przemysłowych i użytkowych, a także prawa do ich uzyskania. 
Zostały one wytworzone w przedsiębiorstwie mężczyzny. W związku z powyższym kobieta 
zapytała fiskusa, czy będzie mogła amortyzować prawa ochronne do znaku towarowego oraz 
wzorów przemysłowych i użytkowych, a także prawa do uzyskania praw ochronnych, 
otrzymane  w  drodze  umowy  darowizny.  Zdaniem  podatniczki,  będzie  ona  miała prawo  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1175759-Co-zrobic--gdy-zaginie-wniosek--o-zwrot-VAT-zlozony-droga-elektroniczna.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1177321-VAT-od-likwidacji-firmy-w-unijnym-sadzie.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1175757-Potracenie-jest-uregulowaniem-naleznosci-a-VAT.html
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zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne w obu przypadkach. Organ uznał jednak, 
że amortyzacji mogą podlegać tylko te prawa, które w momencie darowania były już 
zarejestrowane. Podatniczka zaskarżyła interpretację do WSA, a sąd przyznał jej rację. WSA 
odrzucił pogląd organu, że nabycie praw w omawianej sytuacji następuje tylko wskutek 
umowy darowizny, wyłączając decyzję o udzieleniu określonych praw przez Urząd Patentowy. 
[pobierz artykuł] 

 
Polisa od pracodawcy bez PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-02-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 30 stycznia 2015 r. (II FSK 3295/12). 
Spółka wykupowała dla swoich pracowników wyjeżdżających w zagraniczne delegacje 
ubezpieczenie mające zabezpieczać ich przed nieprzewidzianymi wydatkami spowodowanymi 
chorobami lub wypadkami przy pracy. Firma miała wątpliwości, czy powinna pobierać 
zatrudnionym zaliczkę na PIT w związku z osiągnieciem przez nich przychodu. Zdaniem 
wnioskodawczyni, przychód nie powstanie. Polisy są zawierane przede wszystkim w interesie 
pracodawcy, ponieważ w razie wypadku w czasie podróży służbowej pracownik miałby do 
pracodawcy uzasadnione roszczenie o zwrot kosztów leczenia. Organ nie podzielił tego 
poglądu wskazując, że zatrudnieni osiągną przychód z nieodpłatnych świadczeń. Wprawdzie 
WSA podtrzymał stanowisko fiskusa, jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść 
spółki. Sąd kasacyjny zaznaczył, że ubezpieczenie dotyczy tylko podróży służbowej, a zgodnie 
z odpowiednimi przepisami wykonawczymi pracownikowi przysługuje zwrot kosztów leczenia 
w przypadku choroby podczas zagranicznej podróży służbowej. Jak wskazał sąd, polisy są 
nabywane po to, aby uchronić się przed wydatkami, które firma i tak musiałaby ponieść. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Interpretacja dla przedsiębiorcy przekształcającego się w spółkę z o.o. 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 05-02-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2014 r. (II FSK 2630/12). Przedsiębiorca 
prowadzący indywidualną działalność gospodarczą planował przekształcenie firmy 
w jednoosobową spółkę z o.o. Mając jednak wątpliwości co do skutków podatkowych takiego 
przedsięwzięcia mężczyzna wystąpił do fiskusa z wnioskiem o wydanie interpretacji. Organ 
odrzucił jednak wniosek wskazując, że wydanie interpretacji w zakresie dotyczącym 
działalności spółki przed jej powstaniem możliwe jest tylko na wniosek wspólników 
planujących jej utworzenie. Zdaniem fiskusa, nie można mówić o „utworzeniu” w przypadku 
przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. W wyniku sporu 
sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który rozstrzygnął sprawę na korzyść przedsiębiorcy. Sąd 
kasacyjny wskazał, że termin „utworzenie” nie został zdefiniowany w Ordynacji podatkowej. 
W związku z tym należy go interpretować zgodnie z językowym znaczeniem jako nadanie 
bytu prawnego podmiotowi, który do tej pory nie istniał. Biorąc to pod uwagę należy uznać, 
że w omawianej sprawie przedsiębiorca miał prawo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
interpretacji w zakresie skutków podatkowych przekształcenia w spółkę z o.o. 
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1176799-Amortyzacja-znaku-towarowego-wniesionego-darowizna.html?p=1
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1176054-Polisa-od-pracodawcy-bez-PIT.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/interpretacja-dla-przedsiebiorcy-przeksztalcajacego-sie-2015-11,artykul,138653.html

