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CIT  
 
Brak sukcesji podatkowej rozliczeń na rzecz izb gospodarczych 
Źródło: Rzeczpospolita, Kamila Gnych, 01-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 
listopada 2014 r. (ILPB3/423-390/14-2/KS, ILPB3/423-390/14-3/KS). Spółka zajmowała się 
produkcją kruszyw drogowych oraz handlem złomem. Podatniczka była członkiem kilku izb 
gospodarczych zrzeszając się w nich dobrowolnie. W 2014 r. spółka postanowiła połączyć się 
z inną spółką kapitałową (spółką przejmującą). W związku z tym wnioskodawczyni zapytała 
fiskusa, czy poniesione przez nią w 2014 r. wydatki na składki członkowskie w izbach będą 
dla niej kosztem uzyskania przychodów i czy przewidziany w ustawie limit ma zastosowanie 
łącznie do spółki przejmującej i przejmowanej. Wnioskodawczyni wskazywała, że członkostwo 
w izbach gospodarczych umożliwia jej nawiązywanie i podtrzymywanie relacji 
z kontrahentami oraz daje możliwość wpływania na kierunki rozwoju branży. Izba skarbowa 
zaakceptowała pogląd wnioskodawczyni w zakresie możliwości zaliczenia do KUP wydatków 
na składki członkowskie w izbach gospodarczych. Organ nie podzielił jednak opinii w zakresie 
wyliczenia limitu składek i uznał, że ma on zastosowanie wyłącznie do spółki przejmującej.  
[pobierz artykuł] 

 
Minimalizowanie strat też zabezpiecza firmę 
Źródło: Rzeczpospolita, Konrad Filip Turzyński, 03-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
(I SA/Kr 28/15). Spółka zajmowała się działalnością handlową w hipermarketach oraz 
supermarketach spożywczych w lokalach będących jej własnością lub użytkowanych na 
podstawie umowy najmu. Zdarza się, że z przyczyn niezależnych od spółki musi ona 
zaprzestać prowadzenia działalności w określonych punktach, gdyż staje się ona nierentowna 
w porównaniu z innymi lokalizacjami. W takich przypadkach umowy najmu mogą być 
rozwiązane, jeżeli spółka zapłaci wynajmującemu ustaloną kwotę odstępnego. Podatniczka 
zapytała więc fiskusa, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odstępne dla 
wynajmującego. Jej zdaniem, ma do tego prawo. Fiskus nie podzielił jednak tego stanowiska 
stwierdzając, że sporny wydatek nie jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodów ani też po 
to, aby zabezpieczyć źródło przychodów. Spółka wniosła skargę do WSA, który rozstrzygnął 
sprawę na jej korzyść. Sąd I instancji uznał, że odstępne z umowy najmu mieści się 
w dyspozycji art. 15 ust 1 uCIT, gdyż ogranicza konieczność ponoszenia innych wydatków.  
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Polski ustawodawca miał prawo selektywnie opodatkować ciastka 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 01-06-2015 

Autor artykułu analizuje 2 wyroki NSA z dnia 1 czerwca 2015 r. (I FSK 744/14, I FSK 
1293/14). Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się produkcją herbatników, pierników oraz 
wafli, a także ciastek których termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni. Podatniczka 
uważała, że może opodatkować swoje wyroby obniżoną stawką VAT w wysokości 8 % 
powołując się na prawo unijne. Organ nie potwierdził jednak tego stanowiska. Izba skarbowa 
wskazała, że herbatniki, pierniki i wafle nie zostały wymienione w załączniku do uVAT jako te, 
które mogą być objęte niższą stawką podatkową. Jeżeli chodzi o ciastka fiskus podkreślił, że 
preferencja dotyczy tylko tych wyrobów, których termin przydatności nie przekracza 45 dni. 
Choć WSA przyznał rację spółce, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść 
fiskusa. Zdaniem sądu kasacyjnego, „polski ustawodawca mógł stosować selektywnie stawki 
tj.  wybierać  z jednej  kategorii produktów te,  które  są opodatkowane stawką podstawową i  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1204988-Brak-sukcesji-podatkowej-rozliczen-na-rzecz-izb-gospodarczych.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1205764-Minimalizowanie-strat-tez-zabezpiecza-firme.html?p=2
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obniżoną”. Możliwe więc było różnicowanie opodatkowania w obrębie jednej kategorii 
wyrobów. NSA podkreślił też, że „samo zawężenie kategorii produktów spożywczych nie 
narusza prawa unijnego”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Odliczenie zryczałtowanego VAT z faktur VAT RR 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 03-06-2015  

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2015 r. (I SA/Łd 253/15). 
Podatnik kupował od rolników ryczałtowych żywy drób. Będąc nabywcą towarów wystawiał 
fakturę VAT-RR a należności na rzecz rolników regulowane były w ciągu 14 dni od daty 
wystawienia faktury lub w innym terminie, jeżeli takie były uzgodnienia. Zryczałtowany zwrot 
podatku VAT zwiększał u nabywcy kwotę VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym 
płatność została uregulowana. Jeżeli płatność nie została dokonana podatnik uznawał do tej 
pory, że nie może zwiększyć naliczonego VAT o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. 
Zapytał jednak izbę skarbową, czy jeśli zapłata na rzecz rolnika ryczałtowego nastąpiła z 
opóźnieniem, to przysługuje mu prawo do zwiększenia VAT naliczonego o zryczałtowany 
zwrot podatku w miesiącu, w którym opóźniona płatność została uregulowana. Organ 
odpowiedział negatywnie na pytanie wnioskodawcy. Podatnik zaskarżył rozstrzygnięcie 
fiskusa do WSA, który uwzględnił jego skargę. Sąd wskazał, że mając na względzie przepisy 
unijne oraz Konstytucję RP spóźniona płatność na rzecz rolnika ryczałtowego nie może 
pozbawiać podatnika prawa do odzyskania zwrotu podatku. 
[pobierz artykuł] 
 
Polska musi poprawić przepisy 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 04-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 4 
czerwca 2015 r. (C 678/13). Trybunał uznał w nim, że Polska naruszyła dyrektywę unijną 
obejmując niższą stawką VAT dostawy sprzętu medycznego oraz produktów 
farmaceutycznych. Sprawa trafiła do TSUE ze skargi Komisji Europejskiej, która zarzuciła 
Polsce naruszenie dyrektywy 112 poprzez wprowadzenie niższej stawki VAT dla dostaw 
produktów farmaceutycznych i sprzętu medycznego, wskazanych w załączniku nr 3 do uVAT. 
TSUE uznał za zasadną skargę w odniesieniu do pozycji 82, 92 i 103 załącznika nr 3 do uVAT. 
Chodzi o zastosowanie niższych stawek dla dostaw sprzętu medycznego, pomocniczego oraz 
pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby 
niepełnosprawne lub które nie są przeznaczone do łagodzenia skutków leczenia bądź 
niepełnosprawności. Sprzeczna z prawem unijnym jest także preferencja dla produktów, 
które nie są produktami farmaceutycznymi stosowanymi zwykle dla ochrony zdrowia, 
zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych.  
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Przychód podatkowy z kodów rabatowych 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 01-06-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Ministra Finansów z dnia 4 marca 2015 r. 
(DD3.8222.2.128.2015.MCA). Bank planował wprowadzić do swojej oferty akcję promocyjną 
dla klientów, którzy aktywnie korzystają z jego usług. W jej ramach bank miał udostępnić 
klientom kody rabatowe, które umożliwiają nieodpłatne lub częściowo odpłatne nabywanie 
towarów i usług u określonych producentów. Korzystanie z tego bonusu miało być całkowicie 
dobrowolne. Ponadto klienci będą mieli roszczenie o wydanie świadczenia dopiero w chwili 
wykorzystania kodu, tj. po zalogowaniu się na stronę dostawcy towarów/usług i 
wprowadzeniu kodu. Bank zapytał więc fiskusa, czy udostępnienie kodów rabatowych 
klientom będzie generowało po ich stronie przychód a bank jako płatnik będzie musiał pobrać 
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19 %. Izba skarbowa wydająca pierwotną 
interpretację uznała stanowisko wnioskodawcy za błędne. Minister Finansów zmienił ją jednak  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1205619-Ciastka-z-rozna-stawka-VAT.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/odliczenie-zryczaltowanego-vat-z-faktur-vat-rr-2015-45,artykul,142611.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1206309-Trybunal--Polska-naruszyla-unijne-przepisy-o-VAT.html
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z urzędu i przychylił się do stanowiska banku, że samo udostępnienie kodów rabatowych nie 
generuje przychodu po stornie podmiotu otrzymującego ten kod. 
[pobierz artykuł] 

 
NSA nie dopatrzył się niezgodności swojego wyroku z prawem 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-06-2015  

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2015 r. (II FNP 1/14). Spór w sprawie 
dotyczył podatkowego charakteru wypłaty 3 mln zł, jakiej dokonała na rzecz podatnika spółka 
akcyjna. Zdaniem organu, sporne środki były odsetkami od niewypłaconej dywidendy. Fiskus 
zakwalifikował więc je do przychodów z innych źródeł i nakazał opodatkować. Sprawa trafiła 
do WSA, który uchylił decyzję organu, ale nie rozstrzygnął merytorycznie sprawy uznając, że 
organ nie wyjaśnił wszystkich wątpliwości. Orzeczenie to zostało zakwestionowane przez NSA. 
Sąd kasacyjny stwierdził, że organy udowodniły, iż sporną kwotę wypłacono podatnikowi 
z tytułu odsetek od dywidendy, więc prowadzenie dalszych ustaleń jest zbędne. Sprawa 
wróciła do sądu I instancji, który wydał już merytoryczne rozstrzygnięcie zgodnie z wyrokiem 
NSA. Niekorzystne stanowisko potwierdził NSA powołując się na związanie swoim pierwszym 
wyrokiem. Podatnik postanowił wnieść skargę o stwierdzenie nieważności z prawem 
prawomocnego orzeczenia, gdyż jego zdaniem doszło do rażącego naruszenia prawa UE 
(podatnik został pozbawiony prawa do sądu). NSA zajął jednak niekorzystne stanowisko dla 
skarżącego podkreślając, że rozpatrywana skarga przysługuje wyłącznie wtedy, gdy doszło do 
rażącego naruszenia prawa UE. Spór natomiast dotyczy podatku PIT za 2002 r., a zatem za 
okres sprzed wejścia Polski do UE. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Urzędnicy nie muszą oceniać innych orzeczeń 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 03-06-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2015 r. (II FSK 731/13). Spółka 
planowała przeprowadzić reorganizację mają na celu poprawę efektywności firmy. W jej 
ramach spółka planowała skoncentrować w jednym podmiocie (nowej spółce) wszystkie 
posiadane dotąd prawa, przede wszystkim zarejestrowane oraz zgłoszone do rejestracji 
prawa do znaków towarowych oraz wzorów użytkowych. Podatniczka zamierzała wnieść do 
nowej spółki, której będzie wspólnikiem, aport w postaci w/w składników majątku. Zgodnie 
z zawartym aktem notarialnym wartość aportu miała być wartością netto – pomniejszoną 
o VAT, który miał być  rozliczony między stronami w gotówce. Wnioskodawczyni zapytała, czy 
VAT zapłacony jej przez nową spółkę będzie podatkiem należnym oraz czy otrzymana przez 
nią zapłata na pokrycie podatku nie będzie dla niej przychodem podatkowym. Organ 
stwierdził jednoznacznie, że wnioskodawczyni osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu 
CIT. Wprawdzie WSA uchylił interpretację fiskusa stwierdzając, że organ odniósł się do 
sprawy niedostatecznie, to jednak NSA zakwestionował to rozstrzygnięcie. Sąd kasacyjny 
wskazał, że choć interpretacja organu nie jest szczególnie rozbudowana, to jednak zawiera 
wszystkie niezbędne elementy, a przede wszystkim jednoznaczny pogląd organu. 
[pobierz artykuł ] 
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http://www.gazetapodatkowa.pl/przychod-podatkowy-z-kodow-rabatowych-2015-44,artykul,142492.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1205656-NSA-nie-podwazyl-swojego-prawomocnego-rozstrzygniecia.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758337,1205769-Interpretacje-podatkowe--urzednicy-nie-musza-oceniac-innych-orzeczen.html?5

