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CIT  
 
Jak rozliczyć faktury niezapłacone przez spółkę działającą w SSE 
Źródło: Rzeczpospolita, Ewelina Majewska-Howis, 09-03-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 
grudnia 2014 r. (IBPBI/2/423-1208/14/SD). Spółka prowadziła działalność na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej ponosząc z tego tytułu szereg wydatków, które były zaliczane 
do kosztów strefowych. We wniosku o interpretację spółka wskazała, że po kilkunastu latach 
prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) okazało się, że firma ma 
przedawnione zobowiązania z uwagi na nie w pełni uregulowane faktury za zakupione środki 
trwałe. Spółka uznała, że powinna rozpoznać przychód w związku z przedawnieniem 
zobowiązania. Nie wiedziała jednak, czy będzie on zwolniony z opodatkowania jako przychód 
strefowy. Przedstawiając własne stanowisko podatniczka wskazała, że jeśli zobowiązanie 
będzie zaliczone do kosztów strefowych, przychód również powinien być kwalifikowany jako 
przychód strefowy. Organ przyznał spółce rację. Izba skarbowa podkreśliła, że „przychód 
powstały w wyniku przedawnienia zobowiązań – bezpośrednio związanych z działalnością 
strefową objętą zezwoleniem, stanowi przychód strefowy”. Autor artykułu wskazuje, 
że stanowisko organu jest bardzo korzystne dla podatników, którzy zyskują podwójnie. 
[pobierz artykuł] 

 
Umorzenie udziałów nie podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu 
Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Pachnik, 09-03-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 
r. (IBPBI/2/423-1302/14/AK). Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) posiadała udziały 
w zależnej od niej spółce kapitałowej. Planowała zbyć je nieodpłatnie na rzecz spółki zależnej 
w celu ich umorzenia. SKA chciała przeprowadzić dobrowolne umorzenie udziałów bez 
wynagrodzenia. W związku z powyższym podatniczka miała wątpliwości, czy czynność ta 
będzie podlegała obowiązkowi dokumentacyjnemu z art. 9a uCIT. Wątpliwości dotyczyły też 
możliwości zastosowania w omawianym przypadku art. 11 uCIT dotyczącego szacowania 
dochodów w sytuacji, gdy transakcja została zawarta na warunkach nierynkowych. 
Przedstawiając własne stanowisko wnioskodawczyni uznała, że w omawianym przypadku nie 
będą miały zastosowania przepisy dotyczące cen transferowych, gdyż nieodpłatne umorzenie 
udziałów przewiduje kodeks cywilny. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku sporządzania 
dokumentacji cen transferowych. Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe wskazując, 
że w stanie faktycznym opisanym we wniosku nie dojdzie do zawarcia transakcji. Stąd też 
wyłączona jest możliwość zastosowania przepisów o cenach transferowych. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Związek z czynnościami zwolnionymi wpływa na rozliczenie podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Anna Główka, 11-03-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Kielcach z dnia 6 lutego 2015 r. (I SA/Ke 691/14). 
Podatnik uzyskał pozwolenie na budowę budynku usługowo-mieszkalnego. W trakcie prac 
pozwolenie zostało zmienione, gdyż mężczyzna postanowił, że parter budynku będzie 
wykorzystywany w działalności, a I piętro i poddasze obejmą mieszkania na sprzedaż. W 
trakcie prac podatnik odliczał cały VAT od materiałów i usług budowlanych. Ostatecznie parter 
obejmował 1/3 nieruchomości, a I piętro i poddasze – 2/3 budynku. Jednakże mieszkania nie 
zostały sprzedane, a podatnik postanowił wynająć je na cele mieszkalne. Przedsiębiorca 
wprowadził do ewidencji środków trwałych lokale mieszkalne i usługowe. W związku 
z powyższym  mężczyzna zapytał fiskusa,  czy z uwagi na  zmianę pierwotnego przeznaczenia  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1184262-Faktury-niezaplacone-przez-spolke-dzialajaca-w-SSE.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1184277-Umorzenie-udzialow-bez-dokumentacji.html


 

Nr 11 / 2015 3

 
mieszkań (z planowanej sprzedaży na wynajem) prawidłowo skorygował w deklaracji za 
styczeń 2013 r. 1/10 odliczonego VAT w trakcie realizacji inwestycji, przypadającego na 
działalność zwolnioną. Fiskus uznał jednak, że w omawianej sprawie doszło do zmiany prawa 
do odliczenia VAT, a podatnik powinien skorygować cały podatek jednorazowo w deklaracji za 
miesiąc, w którym zawarł umowy najmu. Stanowisko to podtrzymał WSA w Kielcach. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Wydzierżawianie gruntów podlega VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Kielar, 09-03-2015 

Przedmiotem artykułu jest analiza wyroku NSA z dnia 18 grudnia 2014 r. (I FSK 1991/13). 
Spółka zawierała umowy dzierżawy z osobami fizycznymi, z których część była czynnymi 
podatnikami VAT, choć nie prowadziła działalności w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Spółka postanowiła zapytać izbę skarbową, czy w omawianej 
sytuacji wydzierżawiający dysponują jedynie majątkiem prywatnym przez co nie są 
podatnikami z tytułu umowy dzierżawy i czy w związku z tym spółka nie może odliczyć VAT 
z faktur dokumentujących dzierżawę. Zdaniem spółki, oddanie gruntu w dzierżawę nie jest 
działalnością gospodarczą. Organ uznał jednak, że wykorzystywanie majątku prywatnego jest 
działalnością gospodarczą, jeżeli jest wykonywane dla celów zarobkowych i w sposób ciągły. 
Wprawdzie sprawa została skierowana na drogę sądową, ale zarówno WSA, jak i NSA 
potwierdziły, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Jak 
zaznaczył WSA, zgodnie z orzecznictwem unijnym, „czerpanie dochodów ze składnika 
majątku na podstawie umowy wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej”. 
[pobierz artykuł] 
 
Zakupy z bonem nabite na kasę przy jego realizacji 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 12-03-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 
lutego 2015 r. (IBPP3/443-1385/14/KG). Chcąc zwiększyć sprzedaż towarów przedsiębiorca 
wprowadził do swojej oferty bony podarunkowe dla klientów, którzy chcieliby zrobić komuś 
prezent, ale nie mają na niego pomysłu. Każdy bon będzie zawierał pieczątkę firmową oraz 
kwotę do zrealizowania. Przedsiębiorca miał wątpliwości, kiedy należy zaewidencjonować na 
kasie fiskalnej sprzedaż za bon podarunkowy. Jego zdaniem, transakcja powinna być 
zaewidencjonowana nie w momencie przyjęcia należności za bon, ale w chwili jego realizacji 
i wydania towaru. Wówczas pojawi się obowiązek zaewidencjonowania faktycznej kwoty za 
wydany towar, od której przedsiębiorca zapłaci podatek VAT i PIT. Organ uznał stanowisko 
wnioskodawcy za prawidłowe. Fiskus podkreśli, że bon nie jest towarem w rozumieniu uVAT, 
ale dokumentem uprawniającym do odbioru towaru. Sprzedaż bonów podarunkowych nie jest 
czynnością opodatkowaną VAT i tym samym nie podlega ewidencji na kasie rejestrującej. 
Dopiero realizacja bonu (fizyczne nabycie towaru lub usługi) podlega opodatkowaniu VAT.  
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Ewidencjonowanie czasu pracy pozbawi preferencji 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka,12-03-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 11 marca 2015 r. (II FSK 459/13). Spór 
w sprawie dotyczył wspólnego rozliczenia małżonków za 2010 r. Urzędnicy ustalili bowiem, 
że małżonka zastosowała do części przychodów pracowniczych tzw. autorskie koszty 
uzyskania przychodów w wysokości 50%. Dotyczyły one ok. 73 tyś. zł wyliczonych na 
podstawie ewidencji czasu pracy nad projektami, które kobieta wykonywała będąc 
projektantem. Do końca 2010 r. w firmie podatniczki prowadzono jedynie ewidencję, z której 
wynikało, ile czasu pracy kobieta poświęciła na projekty, a ile na pozostałe czynności 
w ramach obowiązków pracowniczych. Dopiero w 2011 r. w umowie kobiety zawarto zapisy o  
rozróżnieniu wynagrodzenia za pracę twórczą oraz pozostałą. Fiskus uznał, że skoro w 2010 
r. umowa  podatniczki  nie  przewidywała  rozdziału  wynagrodzenia,  to  małżonka  nie miała  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1185033-VAT--Zwiazek-z-czynnosciami-zwolnionymi-wplywa-na-rozliczenie.html?p=1
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1184268-Wydzierzawianie-gruntow-podlega-VAT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1185373-Nie-ma-VAT-od-sprzedazy-kart-prezentowych--jest-od-zakupow-z-karta.html
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prawa do 50-proc. kosztów. Niekorzystne dla kobiety stanowisko podtrzymały sądy 
administracyjne obu instancji wskazując, że „do zastosowania kosztów autorskich 
wynagrodzenie honoraryjne musi być wyodrębnione”. 
[pobierz artykuł] 

 
Ekstraodprawa przy zwolnieniach grupowych z PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Jaga, 09-03-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 
2015 r. (IPPB4/415-973/14-2/MS).  W związku z przeprowadzonymi w firmie zwolnieniami 
grupowymi spółka wypłacała pracownikom odprawy zgodnie z  ustawą o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niezależnych od nich 
oraz dla części załogi tzw. odprawy dodatkowe. Otrzymali je pracownicy, którzy legitymowali 
się niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz ci, którzy wychowywali dzieci do 18 lat. 
Spółka uznała, że odprawy dodatkowe są przychodem pracownika zwolnionym 
z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 uPIT. W związku  z tym nie pobrała 
zaliczek na podatek PIT. Zdaniem spółki, dodatkowe odprawy były w rzeczywistości 
odszkodowaniami przyznanymi na podstawie porozumienia będącego źródłem prawa pracy. 
Stąd też powinny być objęte zwolnieniem z w/w przepisu. Izba skarbowa uznała jednak ten 
pogląd za nieprawidłowy. Zdaniem organu, wnioskodawczyni błędnie zakwalifikowała odprawy 
jako odszkodowania mające naprawić szkodę, jaką poniósł pracownik wskutek utraty pracy. 
Zarówno odprawy wynikające z przepisów jak i te zapisane w porozumieniach nie korzystają 
ze zwolnienia, więc spółka miała obowiązek pobrać zaliczki na podatek PIT. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Organ ma trzy miesiące na wydanie interpretacji 
Źródło: Rzeczpospolita, Anna Grucka, 09-03-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2014 r. (I SA/Sz 
1212/14). Spółka złożyła do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji w zakresie 
podatku od nieruchomości w dniu 17 lutego 2014 r. Interpretacja indywidualna została 
wydana jednak dopiero 16 czerwca 2014 r. Spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia 
prawa wskazując, że termin na wydanie interpretacji minął 19 maja 2014 r. W odpowiedzi 
organ zawiadomił podatniczkę o wyznaczeniu nowego terminu na wydanie interpretacji. 
Spółka wniosła więc skargę na stanowisko organu z dnia 16 czerwca, a WSA w Szczecinie 
uznał ją za zasadą. Sąd wskazał, że zgodnie z art. 14 d Ordynacji podatkowej organ ma na 
wydanie interpretacji przepisów trzy miesiące od dnia wpływu wniosku w tym przedmiocie. 
Jeżeli w tym czasie nie zostanie zajęte stanowisko, wnioskodawca uzyskuje tzw. interpretację 
milczącą. WSA wskazał, że w omawianej sprawie organ chcąc wydać interpretację powinien 
był najpierw usunąć z obrotu prawnego interpretację milczącą. Korekta powinna być 
dokonana stosowanie do właściwości z urzędu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), 
starostę lub marszałka województwa. 
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1185573-Bez-rozroznienia-wynagrodzenia-nie-ma-50-proc--kosztow-autorskich.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1184778-Dodatkowa-odprawa-przy-zwolnieniach-grupowych-z-podatkiem-PIT.html
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