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CIT  
 
Zarządzanie firmą to nie działalność gospodarcza 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 25-05-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r. (II FSK 1140/13). 
Spółka prowadziła działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Jednakże z 
uwagi na fakt, że większość biur jej kontrahentów miało siedzibę w Warszawie, zarząd spółki 
oraz jej biuro administracyjne także działało na terenie stolicy. Spółka zapytała fiskusa, czy 
dla określenia wysokości zwolnienia strefowego powinna wydzielić organizacyjnie zarząd oraz 
biura zlokalizowane poza SSE. Ponadto podatniczka zapytała, czy koszty funkcjonowania 
zarządu oraz wynagrodzenia pracowników będą pomniejszać dochód z działalności strefowej. 
Zdaniem spółki, zlokalizowanie zarządu oraz biura administracyjnego poza strefą nie oznacza, 
że spółka musi wyodrębnić organizacyjnie działalność prowadzoną na terenie SSE, gdyż 
czynności wykonywane przez władze spółki nie są działalnością gospodarczą. Organ nie 
podzielił tego poglądu wskazując, że koszty generowane przez zarząd i biura są odczuwalne 
lokalnie. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową, a rację przyznały jej WSA i NSA. Sądy 
podkreśliły, że mając na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez zachęcanie do 
inwestowania w SSE usytuowanie siedziby firmy poza strefą ma znaczenie marginalne. 
[pobierz artykuł] 

 
Spółka rozliczy wydatki związane z biznesową restrukturyzacją 
Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Pachnik, 25-05-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lutego 
2015 r. (IPTPB3/ 423-346/14-6/GG). Sprawa dotyczyła dwóch spółek należących do jednej 
grupy kapitałowej, produkujących kosmetyki oraz inne produkty związane z ochroną zdrowia. 
Spółka A prowadziła działalność na terenie RP, a spółka B w Niemczech. Z uwagi na zmianę 
uwarunkowań konkurencyjnych oraz większe koszty produkcji w Niemczech, spółka B 
przeniosła swoją działalność do Polski. Spółka A kupiła od spółki B linie produkcyjne, przejęła 
umowy z kontrahentami, know-how oraz funkcje niezbędne do produkcji oraz dostarczania 
produktów do klientów. Za przejęcie funkcji oraz aktywów spółka A miała zapłacić 
wynagrodzenie spółce B. W związku z powyższym spółka A zapytała fiskusa, czy zapłacone 
spółce B wynagrodzenie za przejęcie funkcji aktywów, ryzyka oraz ważnych umów 
z kontrahentami może zaliczyć do kosztów podatkowych. Wnioskodawczyni wskazała, 
że w omawianym przypadku mamy do czynienia z restrukturyzacją biznesową. Organ 
potwierdził, że spółka A może zaliczyć do kosztów wydatki na opisane wyżej wynagrodzenie. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Jeden urzędnik nie oceni innego 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 27-05-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 26 maja 2015 r. (II FSK 797/13). Spór w sprawie 
dotyczył umorzenia zaległości podatkowych w VAT za okres od maja do sierpnia 2011 r. 
Zdaniem podatnika, powstały one w związku z błędem popełnionym przez urzędnika 
dokonującego czynności kontrolnych u kontrahenta podatnika. Przedsiębiorca skorygował 
swoje rozliczenie mając na względzie informacje od swojego partnera handlowego. Nie 
zawinił więc w żaden sposób. Fiskus nie podzielił jednak tego poglądu wskazując, że protokół 
z kontroli w firmie kontrahenta podatnika nie dotyczył rozliczeń między nimi. Podatnik 
dokonał korekty na podstawie pisma od kontrahenta, który na podstawie protokołu kontroli 
zasugerował, że jego usługi powinny być nieopodatkowane. Fiskus wskazał, że pismo to nie 
pochodziło   od  organu ,  więc  podatnik  nie  może  zarzucać ,  że  odsetki  powstały  z  winy  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1203565-Zarzadzanie-firma-to-nie-dzialalnosc-gospodarcza.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1203172-Restrukturyzacja-biznesowa-w-koszty.html?p=2
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pracownika aparatu skarbowego. Pogląd ten podtrzymały sądy administracyjne obu instancji. 
NSA podkreślił, że na skutki wynikające z protokołu kontroli może powoływać się tylko 
kontrolowany. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Zapłata za rozwiązanie umowy nie jest odszkodowaniem 
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Wagner, 25-05-2015  

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. 
(IBPP2/443-1290/14/ICz). Podatnik zajmował się handlem detalicznym produktów 
spożywczych. Sprzedaż była prowadzona w lokalach, które przedsiębiorca użytkował na 
podstawie umowy najmu. Jedna z nich nie zawierała klauzuli umożliwiającej rozwiązanie 
umowy z okresem wypowiedzenia oraz wypłaty ewentualnego odszkodowania w przypadku, 
gdyby do rozwiązania umowy faktycznie doszło poprzez złożenie oświadczenia najemcy. 
Podatnik postanowił zakończyć działalność w lokalu, którego dotyczyła w/w umowa najmu 
z uwagi na nierentowność w tym punkcie sprzedaży. Obie strony zawarły porozumienie 
o rozwiązaniu umowy za wynagrodzeniem dla wynajmującego. Podatnik zapytał więc izbę 
skarbową, czy wynagrodzenie wypłacane za przedwczesne rozwiązanie umowy stanowi 
płatność za usługę opodatkowaną VAT i czy będzie on uprawniony do odliczenia podatku od 
takiej płatności. Zdaniem podatnika, nie mamy do czynienia z odszkodowaniem, ale 
wynagrodzeniem za świadczenie w postaci wyrażenia zgody na przedwczesne rozwiązanie 
umowy. Organ potwierdził, że wypłata wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu VAT. 
[pobierz artykuł] 
 
Rozliczenie oddziału w unijnym Trybunale  
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 29-05-2015 

W niniejszym artykule autor omawia postanowienie NSA z dnia 27 maja 2015 r. (I FSK 
544/140). Sprawa dotyczyła polskiego oddziału słowackiej spółki wykonującego na rzecz 
swojej centrali techniczne opracowanie elementów wykorzystywanych później do produkcji 
oprogramowania antywirusowego sprzedawanego za granicą. Oddział ponosił koszty najmu 
lokalu, zakupu wyposażenia, maszyn i urządzeń technicznych, usług telekomunikacyjnych 
oraz księgowych. Po przeprowadzonej kontroli przez fiskusa urzędnicy stwierdzili, że oddział 
nie ma prawa do odliczania VAT od ponoszonych wydatków, gdyż zakupy są związane 
z czynnościami wykonywanymi na rzecz jednostki macierzystej. WSA uznał jednak, że organ 
nie ma racji, gdyż zgodnie z zasadami unijnymi podatnicy mogą odliczać VAT związany 
z nabyciem towarów i usług w innych państwach UE, a odliczenia dokonuje się w kraju, gdzie 
dokonano tego nabycia. Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który zdecydował się zadać 
Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytanie prejudycjalne dotyczące możliwości odliczania VAT 
przez oddział firmy zagranicznej. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Zakup mieszkania dla pracowników w firmowych kosztach podatkowych 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 25-05-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 
2015 r. (IPPB1/415-1355/14-2/JS). Przedsiębiorca świadczący usługi transportowe 
postanowił kupić na firmę mieszkanie służbowe. Nocować w nim mieli pracownicy, którzy 
codziennie dojeżdżali do pracy do innej miejscowości (niebędącej siedzibą firmy), w której 
podatnik świadczył usługi. Lokal miał być użytkowany tylko i wyłącznie do celów służbowych. 
Podatnik miał wątpliwości, czy będzie mógł amortyzować nabyty środek trwały i zaliczać do 
kosztów odpisy amortyzacyjne. Poprosił więc izbę skarbową o stanowisko w tej sprawie. 
Organ uznał, że aby zaliczyć wydatki do kosztów muszą być one poniesione w celu uzyskania  
przychodu oraz nie mogą znajdować się w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów. 
Kosztami będą więc wszelkie wydatki racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz związane 
z prowadzoną  działalnością,  a spełnienie  w/w  wymogów spoczywa na podatniku. Analizując  

http://prawo.rp.pl/artykul/758337,1204152-Podatnikowi-nie-pomoze-blad-fiskusa-u-jego-kontrahenta.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1203174-VAT--rekompensata-za-rozwiazanie-umowy-nie-jest-odszkodowaniem.html?p=2
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1204879-Odliczenie-VAT-oddzialu-w-unijnym-TSUE.html
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przepisy uPIT dotyczące amortyzacji środków trwałych organ doszedł do wniosku, że nabyty 
przez podatnika lokal będzie spełniał  ustawowe kryteria środka trwałego, a dokonywane od 
niego odpisy powinny być zaliczone do kosztów podatkowych. 
[pobierz artykuł] 

 
Obsługa prawna to norma 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 28-05-2015  

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 28 maja 2015 r. (II FSK 865/13). Podatnik 
prowadził spór z fiskusem za pośrednictwem pełnomocnika w zakresie rozliczenia firmowego 
podatku PIT za 2001 r. Ostatecznie sprawa została rozstrzygnięta w 2011 r. na korzyść 
przedsiębiorcy, a fiskus zwrócił mu daninę wraz z odsetkami. Po tym prawnik podatnika 
wystawił mu fakturę na tzw. wynagrodzenie dodatkowe za pełnione zastępstwo procesowe 
(procent od kwoty zwrotu należności po wygranej). Podatnik wskazał, że na wynagrodzenie 
pełnomocnika składały się sumy wypłacone w czasie pełnionego zastępstwa procesowego 
oraz w/w płaca dodatkowa. W związku z powyższym przedsiębiorca zapytał fiskusa, czy może 
zaliczyć do kosztów firmy wydatek na wynagrodzenie prawnika. Organ nie zgodził się na takie 
rozwiązanie wskazując, że dodatkowe wynagrodzenie zależało od wygranej i nie dotyczyło 
czynności, których celem byłoby zabezpieczenie źródła przychodu. Choć niekorzystną 
wykładnię dla podatnika potwierdził WSA, to jednak ostatecznie NSA uchylił zaskarżony 
wyrok i interpretację. Sąd kasacyjny zaznaczył, że we wniosku wskazano jednoznacznie, iż 
pomoc prawna była związana z rozliczeniem podatkowym tylko firmy podatnika, więc 
dodatkowe wynagrodzenia prawnika można zaliczyć do kosztów działalności.  
[pobierz artykuł] 

 
 
Podatek od nieruchomości 
 
Postępowanie nie było potrzebne 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 26-05-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r. (II FSK 1210/13). Spór w sprawie 
dotyczył podatku od nieruchomości za działkę sklasyfikowaną w ewidencji gruntów jako 
tereny przemysłowe. W związku z zawiadomieniem o zmianie w ewidencji gruntów organ 
wydał decyzję, w której za podstawę opodatkowania przyjął grunty pozostałe. Rozstrzygnięcie 
to zostało zaskarżone przez jednego z trzech właścicieli. Podatnik zarzucił pracownikom 
fiskusa brak kompetencji w podejmowanych decyzjach, gdyż w 2005 r. odbyły się oględziny 
terenu skutkujące zamianą zapisu w ewidencji gruntów na nieużytki. Nie naliczono wówczas 
daniny. W 2009 r. zmieniono klasyfikację gruntów na tereny przemysłowe, jednakże bez 
dokonania oględzin. Podatnik wskazał, że w latach 2005-2009 nic nie uległo zmianie na 
spornym terenie, który cały czas pozostawał takim samym nieużytkiem. Mężczyzna skierował 
do starostwa powiatowego wniosek o wyjaśnienie sprawy, ale nikt z urzędników nie zajął się 
nią. WSA w Gliwicach wydał rozstrzygnięcie korzystne dla podatnika wskazując, że organ 
wydał decyzję bez przeprowadzenia postępowania podatkowego oraz dowodowego. 
Ostatecznie jednak  NSA przyznał rację fiskusowi wskazując, że WSA błędnie przyjął, iż w 
sprawie konieczne było przeprowadzanie postępowania. 
[pobierz artykuł ] 
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http://www.gazetapodatkowa.pl/zakup-mieszkania-dla-pracownikow-w-firmowych-kosztach-2015-42,artykul,142265.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1204714-Wydatki-na-pomoc-prawnika-sa-kosztem-w-PIT.html?p=2
http://prawo.rp.pl/artykul/758337,1203879-Brak-zapisu-o-odpowiedzialnosci-solidarnej-nie-podwazy-decyzji-w-sprawie-podatku.html

