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CIT  
 
Nie każda strata z sekurytyzacji wierzytelności to koszt 
Źródło: Rzeczpospolita, Magda Koczwara, 08-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015 r. (II FSK 401/13). 
W celu poprawienia płynności finansowej bank postanowił sprzedać do funduszu 
sekurytyzacyjnego wierzytelności, które w momencie zbycia ulegną przedawnieniu. Cena ze 
sprzedaży wierzytelności miała być niższa od ich wartości nominalnej. Bank zapytał więc izbę 
skarbową, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) stratę ze sprzedaży 
wierzytelności uprzednio przedawnionych. Organ odmówił bankowi takiego prawa wskazując, 
że nie zezwala na to art. 16 ust. 1 pkt 20 uCIT wyłączający z KUP wierzytelności 
przedawnione. Bank wniósł skargę do WSA, który uwzględnił ją. Sąd I instancji wskazał, 
że art. 15 ust. 1h pozwala na zaliczenie do kosztów każdych wierzytelności nie wyróżniając 
przy tym tych, które uległy już przedawnieniu. Fiskus wniósł skargę kasacyjną do NSA, który 
rozstrzygnął ostatecznie sprawę na jego korzyść. Sąd kasacyjny zaznaczył, że przyjęcie, 
iż wszystkie wierzytelności (przedawnione i nieprzedawnione) skierowane do funduszu 
sekurytyzacyjnego mogą być zaliczone do KUP podważało by sens art. 16 ust. 1 pkt 20 uCIT. 
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus przegrywa kolejny już raz 
Źródło: Rzeczpospolita, Olat, 11-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia dwa wyroki NSA z dnia 9 czerwca 2015 r. (II FSK 1236-
1237/13). Spółka z branży energetycznej ponosiła oprócz kosztów bezpośrednich różnego 
rodzaju wydatki, które nie znajdowały odzwierciedlenia w konkretnych przychodach. Spółka 
miała wątpliwości, jak powinna rozliczać podatkowo te wydatki. Przedstawiając własne 
stanowisko w sprawie podatniczka stwierdziła, że niezależnie od bilansowego sposobu 
rozliczania tych wydatków, podatkowo powinny być one ujęte w kosztach w dacie ujęcia 
danej operacji w księgach rachunkowych. Organ uznał ten pogląd za nieprawidłowy. Zdaniem 
fiskusa, podatkowe ujęcie kosztów jest zależne w aktualnym stanie prawnym od uznania go 
za koszt w ujęciu bilansowym. Wprawdzie z poglądem tym zgodził się WSA w Łodzi, jednakże 
NSA rozstrzygnął ostatecznie sprawę na korzyść spółki. Sąd kasacyjny podkreślił, że koszty 
pośrednie potrącane są w dacie ich poniesienia. Tym samym, jeżeli podatniczka nie może 
przypisać danych wydatków do konkretnego okresu, wówczas powinna je rozliczyć w dacie 
poniesienia wydatku. Skład sędziowski NSA podkreślił, że jeżeli ustawodawca chce odwołać 
się do prawa bilansowego, czyni to wprost w ustawie podatkowej.   
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Kiedy możliwe jest odliczenie VAT w drodze korekty wieloletniej 
Źródło: Rzeczpospolita, Andrzej Kapczuk, 08-06-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 marca 2015 r. 
(IPTPP2/443-942/14-4/PRP). Sprawa dotyczyła gminy, która przeprowadziła inwestycję 
polegającą na adaptacji remizy strażackiej do celów kulturalno – społecznych. Początkowo 
gmina planowała wykorzystywać wyremontowany obiekt nieodpłatnie. Po jakimś czasie gmina 
zdecydowała jednak oddać budynek  w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy, 
w związku z czym była zobowiązana do wystawiania faktur VAT i odprowadzania na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego podatku VAT należnego. Gmina chciała upewnić się, że ma 
prawo do odliczania VAT od w/w inwestycji w drodze tzw. korekty wieloletniej na podstawie 
art. 91 uVAT. Zdaniem gminy, z uwagi na fakt, że nieruchomość została oddana do 
odpłatnego używania w tym samym roku, w którym rozpoczęło się jej użytkowanie, może ona  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1206468-Nie-kazda-strata-z-sekurytyzacji-wierzytelnosci-jest-kosztem.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1207716-Prawo-bilansowe-bez-znaczenia-dla-rozliczenia-kosztow-posrednich.html


 

Nr 24 / 2015 3

 
odliczyć 100% VAT dokonując odliczenia po 10% w ciągu kolejnych dziesięciu lat. Organ 
uznał jednak ten pogląd za błędny. Zdaniem fiskusa, w momencie kupowania towarów i usług 
związanych z realizacją inwestycji gmina nie miała zamiaru wykorzystywania jej do czynności 
opodatkowanych, więc nie przysługuje jej prawo do odliczenia.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Bezumowne korzystanie z pokoi nie pozbawia prawa do odliczenia 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-06-2015  

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Poznaniu z dnia z 22 kwietnia 2015 r. (I SA/Po 
1156/14). Spółka prowadziła działalność w zakresie podnajmu pokoi hotelowych. W umowach 
podnajmu podnajemcy składali oświadczenia w formie aktu notarialnego o dobrowolnym 
poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zwrotu lokali objętych umową. Jeden 
z podnajemców po wygaśnięciu umowy, pomimo wezwania, nie zwrócił spółce pokoi, 
ale przekazał je innemu podmiotowi, który korzystał z nich bez podstawy prawnej. Chcąc je 
odzyskać spółka wystąpiła do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 
notarialnemu. W trakcie trwania tego postępowania podatniczka zapytała fiskusa, czy może 
odliczać VAT od faktur wystawionych przez wynajmującego pomimo faktu, że nie może 
korzystać z pokoi, gdyż nie zostały one zwrócone przez podnajemcę. Organ potwierdził, 
że spółka może odliczyć VAT, ale tylko z faktur dokumentujących usługę podnajmu do czasu 
skierowania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Spółka wniosła skargę do WSA, który 
ją uwzględnił. Sąd wskazał, że fiskus nie udzielił odpowiedzi na pytanie spółki, gdyż dotyczyło 
ono prawa do odliczania VAT z faktur wystawianych przez wynajmującego. 
[pobierz artykuł] 
 
Komornik ma płacić VAT jak każdy przedsiębiorca 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 11-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 
2015 r. (PT1.050.1.2015.LJU.19). Organ uznał w niej, że komornicy sądowi powinni 
odprowadzać podatek VAT od wykonywanych przez siebie czynności, gdyż prowadzą 
działalność gospodarczą i są podatnikami. Obowiązek ten ma ciążyć na komornikach od 
początku października 2015 r. Do tego czasu mają być oni zwolnieni z obowiązku uiszczania 
podatku. Tym samym Minister Finansów zmienił swoje stanowisko wyrażone 11 lat temu 
w innej interpretacji ogólnej wskazując wówczas, że komornicy jako funkcjonariusze publiczni 
nie są VAT-owcami. Zdaniem organu, podstawą do zmiany stanowiska jest orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), który w jednym z ostatnich wyroków uznał, 
że „działalność prowadzona przez komornika sądowego nie jest zwolniona z podatku z tego 
tylko powodu, iż polega ona na dokonywaniu aktów należących do prerogatyw władzy 
publicznej” (C-456/07). W innym wyroku TSUE uznał, że pojęcie działalności gospodarczej 
jest bardzo szerokie i obejmuje wszelkie usługi świadczone przez wolne zawody.  
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Prezes ma prawo doradzać spółce i płacić 19 proc. PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Eliza Skotnicka, 08-06-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 
2015 r. (IPPB1/415-1359/14-4/MS1). Sprawa dotyczyła podatnika, który pełnił funkcję 
prezesa zarządu spółki akcyjnej. Od 2011 r. mężczyzna zarządzał spółką na podstawie 
kontraktu menedżerskiego, otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie ryczałtowe będące 
przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Dodatkowo podatnik prowadził działalność 
gospodarczą. Poza zakresem dotychczasowych obowiązków w firmie mężczyzna zamierzał 
nawiązać ze spółką współpracę, w ramach której będzie świadczyć na jej rzecz stałe usługi 
account managera w zakresie sprzedaży osobistej, marketingu oraz obsługi klienta. 
Wnioskodawca podkreślił, że wykonywanie obowiązków doradczych nie wiąże się 
z otrzymaniem jakiejkolwiek  samodzielności  zarządczej.  W  związku z powyższym podatnik  

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1206465-Odliczenie-VAT-w-drodze-korekty-wieloletniej.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1207208-Bezumowne-korzystanie-z-pokoi-nie-pozbawia-prawa-do-odliczenia-VT.html?p=2
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1207900-Komornik-ma-placic-VAT-jak-kazdy-przedsiebiorca.html
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zapytał izbę skarbową, czy przychody ze świadczenia usług account managera powinny być 
zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej i tym samym czy mogą być 
opodatkowane podatkiem liniowym. Organ odpowiedział pozytywnie na pytanie podatnika. 
[pobierz artykuł] 

 
Przychód wspólnika uzyskany od "rodzinnej" spółki jawnej 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 11-06-2015  

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Białymstoku z dnia 1 kwietnia 2015 r. (I SA/Bk 
664/14). Podatnik wraz ze swoim bratem oraz matką byli wspólnikami spółki jawnej. W 2008 
r. spółka przelewała na prywatne konto podatnika określone środki pieniężne. W 
postępowaniu kontrolnym podatnik tłumaczył, że pieniądze te były wynagrodzeniem z tytułu 
zawartych ze spółką umów depozytu. Fiskus ustalił jednak, że wynagrodzenie to nigdy nie 
zostało wypłacone podatnikowi. Ponadto urzędnicy zgromadzili dowody, świadczące o tym, że 
środki od spółki mężczyzna przeznaczał na prywatne cele (zakup papierów wartościowych). 
Zdaniem podatnika, środki były przeznaczane na nabycie na rzecz spółki składników 
majątkowych. Fiskus przyjął ostatecznie, że mężczyzna korzystając ze środków spółki uzyskał 
nieodpłatne świadczenie, gdyż w czasie korzystania z kapitału spółki nie ponosił z tego tytułu 
żadnych ciężarów w porównaniu z osobami zaciągającymi pożyczki. Ustalił więc podatnikowi 
przychód w wysokości odsetek, jakie musiałby ponieść, gdyby chciał pozyskać analogiczny 
kapitał na rynku. Mężczyzna wprawdzie wniósł skargę do WSA podnosząc w niej, że środki 
otrzymał od członków rodziny, więc przychód powinien być zwolniony z opodatkowania na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 uPiT. Sąd jednak podtrzymał pogląd organu. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Ważne jest to, co w aktach 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 11-06-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2015 r. (II FSK 1213/13). Spawa 
dotyczyła kobiety, której fiskus określił ponad 25 tys. zł podatku w związku ze sprzedażą 
mieszkania przed upływem 5 lat. Decyzja została uznana za doręczoną 11 listopada 2011 r. w 
związku z jej dwukrotnym awizowaniem. W styczniu 2012 r. kobieta złożyła odwołanie 
wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu na jego wniesienie. Podatniczka wskazała, 
że cała korespondencja dotycząca decyzji była kierowana na jej adres w Polsce. Tymczasem 
już od grudnia 2010 r. podatniczka wraz z mężem mieszkała w Brukseli. Małżonek 
podatniczki dostarczył do urzędu skarbowego oświadczenie, że jest pracownikiem Komisji 
Europejskiej składając także dwukrotnie formularz NIP-3 informujący o nowym adresie 
zamieszkania. Kobieta uważała, że w świetle w/w dokumentów złożonych przez męża 
oczywiste jest, że mieszka ona za granicą. Organ nie przyznał jednak jej racji wskazując, 
że decyzja została skierowana na adres podatniczki, jaki wynikał z danych wskazanych przez 
kobietę. Choć WSA uznał, że skarżąca uprawdopodobniła brak winy w uchybieniu terminowi 
do złożenia odwołania, to jednak NSA podzielił ostatecznie pogląd organu. Zdaniem sądu 
kasacyjnego, z akt sprawy nie wynikało, że podatniczka zmieniła adres zamieszkania.  
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1206463-Prezes-ma-prawo-doradzac-spolce-i-placic-liniowy-PIT.html
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