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CIT  
 
NSA: Premie wypłacone z dochodu po opodatkowaniu mogą być kosztem 
Źródło: Rzeczpospolita, Redakcja Dziennika Gazety Prawnej, 22-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia uchwałę NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FSK 95/13). 
Sprawa dotyczyła spółki, która w 2011 r. wypłaciła swoim pracownikom nagrody z funduszu 
załogi, które były tworzone z zysku firmowego po jego opodatkowaniu. Spółka chciała 
zaliczyć te wypłaty do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus nie wyraził na to zgody 
w wydanej interpretacji uznając, że omawiana wypłata nie ma charakteru kosztowego. Spór 
trafił do NSA, który mając na uwadze  niejednolitą linię orzeczniczą w omawianej sprawie 
uznał, że powinien ją rozstrzygnąć poszerzony skład izby. W wydanej uchwale sąd uznał, 
że spółka może zaliczyć do firmowych kosztów nagrody i premie wypłacone pracownikom 
z dochodu po opodatkowaniu. Wydatki te były związane z przychodami firmy, gdyż miały 
charakter motywacyjny i w związku z tym służyły osiąganiu przychodów w przyszłości. Sąd 
dodał również, że tego rodzaju wydatki nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania 
przychodów żadnymi przepisami uCIT oraz że dotyczą roku, kiedy zostały poniesione. 
[pobierz artykuł] 

 
Siedmiu sędziów NSA zdecyduje, jak firmy mają poprawiać koszty 
Źródło: Rzeczpospolita, Patrycja Dudek, 24-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia postanowienie NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FSK 
1499/13). Sąd skierował nim do poszerzonego, siedmioosobowego składu sprawę w zakresie 
korygowania kosztów podatkowych po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych. NSA 
zauważył, że w omawianej sprawie nie ma jednolitego orzecznictwa. Część sądów uważa, 
że dotacje do zakupu środka trwałego powodują obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych 
w roku otrzymania dotacji. Według pozostałej części, dofinansowanie kosztów rozliczanych 
jednorazowo należy korygować wstecz. NSA wskazał, że jeżeli firma otrzymuje 
dofinansowanie i przeznacza je na obydwa rodzaje kosztów, to jest zobowiązana korygować 
je na dwa sposoby, a to, zdaniem sądu, jest niedopuszczalne. Organy podatkowe stoją na 
stanowisku, że bez względu na rodzaj kosztu, w przypadku otrzymania dofinansowania koszty 
powinny być korygowane wstecz. W przypadku zaakceptowania tego stanowiska podatnik nie 
tylko musi dopłacić podatek, ale także uiścić odsetki za zwłokę, choć nie uchybił obowiązkowi 
podatkowemu. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Jaka stawka podatku przy refakturze mediów 
Źródło: Rzeczpospolita, Michał Kilijański, 22-06-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 lutego 2015 r. 
(IPTPP1/ 443-785/14-4/MW). Sprawa dotyczyła podatnika, który użyczał lokal użytkowy. Na 
podstawie zawartego porozumienia najemca opłacał comiesięczne wynagrodzenie oraz 
bieżące koszty utrzymania lokalu, tj. m.in. wodę i ścieki, do których podatnik stosował 
stawkę VAT 8%. Ponadto porozumienie stanowiło, że właściciel lokalu był zobowiązany 
zapewnić najemcy dostawę wszystkich mediów. Jego zdaniem, poprawnie stosuje obniżone 
stawki VAT na dostawę mediów. Organ uznał jednak ten pogląd za nieprawidłowy. Izba 
skarbowa wskazała, że użyczenie lokalu jest usługą złożoną. Nie ma możliwości, aby 
korzystać z pomieszczeń bez dostępu do mediów, a także ze względów technicznych nie 
można również odciąć dostępu do tych usług. W związku z tym organ doszedł do wniosku, że 
gdy  korzystający z  lokalu nie ma zawartej  umowy  na dostawę  mediów  bezpośrednio z ich  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/878756,nsa-premie-wyplacone-z-dochodu-po-opodatkowaniu-moga-byc-kosztem.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/879109,siedmiu-sedziow-nsa-zdecyduje-jak-firmy-maja-poprawiac-koszty.html


 

Nr 26 / 2015 3

 
dostawcą, wchodzą one w podstawę opodatkowania z tytułu usługi użyczenia i powinne być 
objęte podstawową stawką VAT. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Gdy zwrot podatku budzi wątpliwości, urząd przedłuży termin 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 25-06-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r. (I SA/Ol 148/15). 
W omawianej sprawie organ przedłużył spółce termin zwrotu VAT za sierpień 2014 r., która 
we wrześniu złożyła deklarację wykazując w niej prawie 1 mln zł podatku do zwrotu. 
W październiku 2014 r. urząd kontroli skarbowej (UKS) wszczął wobec spółki postępowanie 
kontrolne, które miało na celu sprawdzenie rzetelności deklarowanych podstaw 
opodatkowania i prawidłowości obliczania VAT za sierpień 2014 r. Organ miał wątpliwości co 
do jednego z dostawców kontrahenta i aby ustalić, skąd pochodziły towary i czy na 
wcześniejszym etapie został od nich odprowadzony VAT UKS wszczął postępowanie również 
wobec kontrahenta spółki. Z kolei naczelnik urzędu skarbowego postanowił o przedłużeniu 
terminu zwrotu VAT do czasu wyjaśnienia sprawy przez UKS. Spółka uważała, że w sprawie 
nie zachodziły przesłanki do tego, aby przedłużyć termin zwrotu VAT. Niestety, poglądu tego 
nie podzielił WSA w Olsztynie. Zdaniem sądu, „organ w wystarczającym zakresie podał 
okoliczności, które w jego ocenie zaważyły na konieczności zweryfikowania zasadności zwrotu 
podatku”. 
[pobierz artykuł] 
 
Zaniechana inwestycja z korektą 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 26-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 110/14). Spółka z branży 
odzieżowej prowadziła działalność w najmowanych lokalach znajdujących się w centrach 
handlowych. Na potrzeby firmowe podatniczka musiała przeprowadzać w tych 
pomieszczeniach niezbędne prace adaptacyjne ponosząc z tego tytułu nakłady inwestycyjne. 
W podatku dochodowym spółka amortyzowała je jako inwestycję w obcym środku trwałym, 
a podatek VAT odliczała w miesiącach poniesienia kosztu. Zdarzało się, że niektóre lokalizacje 
nie przynosiły spodziewanych zysków. Wówczas spółka rozwiązywała przed terminem umowy 
najmu, w niektórych przypadkach przed upływem 5 lat od oddania inwestycji do użytkowania. 
Spółka postanowiła zapytać izbę skarbową, czy jeśli pozostawi w opuszczonym lokalu nakłady 
adaptacyjne bez wynagrodzenia, to będzie musiała skorygować VAT odliczony w momencie 
ich ponoszenia. Fiskus uznał, że spółka będzie miała taki obowiązek. Wprawdzie podatniczka 
próbowała dochodzić swoich racji na drodze sądowej, ale stanowisko organu podzielił WSA 
i NSA. Sądy zgodnie podkreśliły, że „gdy zmienia się koncepcja prowadzenia działalności, bo 
w ocenie podatników dana inwestycja nie przynosi rezultatów, korekta jest obowiązkowa”. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

NSA potwierdza: Profesjonalny sportowiec to przedsiębiorca 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szulc, 23-06-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FPS 1/15) 
podjętej w poszerzonym, siedmioosobowym składzie. Sąd kasacyjny uznał, że osoba fizyczna 
uprawiająca profesjonalnie daną dyscyplinę sportu i osiągająca z tego tytułu przychody działa 
jak przedsiębiorca, a w związku z tym może je opodatkować według stawki liniowej 19 %, 
a do kosztów zaliczyć całość wydatków, a nie tylko część. Rozstrzygnięcie zapadło na skutek 
pytania, jakie zadał poszerzonemu składowi izby jeden ze składów orzekających NSA. 
Wątpliwości interpretacyjne wzięły się stąd, iż zgodnie z art. 5a pkt 6 uPIT działalnością 
gospodarczą jest taka aktywność, która nie jest zaliczona do innych źródeł przychodów. 
Jednakże art. 13 pkt 2 uPIT stanowi, że wynagrodzenie ze sportu to działalność wykonywana 
osobiście. Z drugiej strony NSA wskazał, że odmienne stanowisko w tej sprawie zajmował już 
Minister  Finansów w interpretacji  ogólnej z dnia  22 maja  2014 r. (nr DD2/033/30/KBF/RD- 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1209673-Stawka-VAT-przy-refakturze-mediow.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1210893-Zwrot-VAT--urzad-przedluzy-termin--gdy-sa-watpliwosci.html?p=2
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1211515-Rezygnacja-z-wynajmowania-powierzchni-uzytkowych-z-korekta-VAT.html
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47426) akcentując, że sportowcy mogą rozliczać swoje przychody w ramach działalności 
gospodarczej. Linia interpretacyjna sądów w omawianej sprawie także nie była jednolita. 
[pobierz artykuł] 

 
Przychód z tytułu nagród w konkursie pracowniczym 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 25-06-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 27 marca 2015 r. (II FSK 1695/14). 
Bank zamierzał organizować dla swoich pracowników konkursy w dziedzinach niezwiązanych 
z jego działalnością, tj. w zakresie fotografii, kulinariów czy też filmu. Udział w nich mogli 
wziąć tylko pracownicy firmy, przy czym był on całkowicie dobrowolny. Celem konkursów 
miało być podtrzymanie więzi między pracownikami oraz wykreowanie pozytywnego 
wizerunku firmy. Wnioskodawca zapytał więc izbę skarbową, czy otrzymane przez laureatów 
w/w konkursów nagrody będą opodatkowane 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
(art. 30 ust. 1 pkt 2 uPIT). Bank uważał, że w ten sposób powinny być opodatkowane 
przychody z nagród. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny, gdyż jego zdaniem wszystkie 
świadczenia, jakie otrzymują pracownicy z tytułu udziału w konkursie adresowanym 
wyłącznie do pracowników stanowią przychód ze stosunku pracy. Choć WSA podzielił pogląd 
banku, to jednak NSA uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa. Sąd kasacyjny podkreślił, 
że omawiany przychód należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, gdyż inne osoby 
oprócz pracowników nie mogą wziąć udziału w konkursie. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Fiskus odda za wizytę w urzędzie 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 25-06-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2015 r. (II FSK 1235/13). Sprawa 
dotyczyła podatniczki, którą fiskus wezwał do dostarczenia oryginałów wystawionych przez 
nią faktur oraz rejestrów sprzedaży prowadzonych na potrzeby VAT. Kobieta złożyła 
dokumenty osobiście wnosząc jednocześnie o zwrot kosztów podróży oraz utraconego 
zarobku. Organ odmówił dokonania zwrotu, gdyż osobiste stawiennictwo w urzędzie nie było 
obowiązkowe. Kobieta mogła dostarczyć dokumenty za pośrednictwem poczty lub 
pełnomocnika. Podatniczka twierdziła natomiast, że z wezwania wynikało, iż musi dostarczyć 
dokumenty osobiście pod groźbą sankcji karno-skarbowych. Ponadto wskazała, że już 
wielokrotnie była wzywana przez fiskusa do dostarczenia dokumentów i chcąc ograniczyć 
koszty kserowała je i wysyłała pocztą, jednak ten sposób dostarczenia nie zyskał aprobaty 
urzędników. Choć WSA podzielił pogląd organu, to jednak NSA rozstrzygnął ostatecznie 
sprawę  na korzyść podatniczki. Zdaniem sądu kasacyjnego, prawo do zwrotu kosztów nie 
dotyczy także sytuacji, gdy osobiste stawiennictwo w urzędzie miało charakter alternatywny. 
[pobierz artykuł ] 
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