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CIT  
 
Zysk w formie rzeczowej to nie zbycie majątku 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Grzelecki, 01-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 15 maja 2015 r. (II FSK 1607/13). 
Spółka planowała wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w formie niepieniężnej. W związku 
z tym miała wątpliwości, czy powstanie u niej przychód podlegający opodatkowaniu CIT. 
Zdaniem wnioskodawczyni, skutki wypłaty dywidendy rzeczowej powinny być takie same jak 
w przypadku wypłaty dywidendy pieniężnej, a zatem po stronie spółki nie powstanie 
przychód. Organ uznał ten pogląd za błędny wskazując, że podjęcie uchwały o wypłacie 
dywidendy powoduje powstanie zobowiązania, a jego wykonanie w postaci przeniesienia na 
wspólników majątku spółki prowadzi do jego wygaśnięcia. Spółka zwalnia się z długu 
i uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który nie 
zaakceptował stanowiska fiskusa. Sąd kasacyjny podkreślił, że wypłata z zysku w formie 
rzeczowej nie różni się niczym od dywidendy pieniężnej w zakresie skutków podatkowych. 
Ponadto NSA podkreślił, że wypłata dywidendy w formie niepieniężnej nie jest tożsama 
z umową sprzedaży ani z jakąkolwiek inna umową o podobnym charakterze. 
[pobierz artykuł] 

 
Czy zapłata wekslem zwalnia z obowiązku korekty kosztów 
Źródło: Rzeczpospolita, Marcin Szymankiewicz, 01-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia kwestię regulowania zobowiązań poprzez wystawianie 
i wręczanie weksli własnych w kontekście art. 15b uCIT i ewentualnego obowiązku korekty 
kosztów. W pierwszej kolejności pan Marcin Szymankiewicz wskazuje, że uCIT nie definiuje 
pojęcia „uregulowanie”. W związku z tym należy odwołać się w takim przypadku do wykładni 
językowej tego pojęcia. Termin „uregulowanie” jest więc pojęciem szerokim, który obejmuje 
obok gotówki oraz polecenia przelewu inne rodzaje rozliczeń, w tym weksle własne. Za 
„uregulowanie” uznać należy każdą prawnie dopuszczalną formą efektywnego spełnienia  
świadczenia, która skutkuje wygaśnięciem zobowiązania. Autor artykułu wskazuje, że pojęcie 
„uregulowanie” zawarte w art. 15b uCIT powinno być interpretowane szeroko zgodnie 
z powyższym. Stąd też uregulowaniem zobowiązania będzie także wydanie weksla własnego. 
Pogląd ten podzielają organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 3 
czerwca 2015 r., IBPBI/2/4510-285/15/KP; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 10 
października 2014 r., IPPB3/423-658/14-4/EŻ). Z kolei obowiązek korekty KUP będzie zależał 
od tego, w jakim momencie zostanie uregulowane zobowiązanie wekslem własnym. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Odliczenie VAT od samochodów specjalnych 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 29-06-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Ministra Finansów z dnia 21 maja 2015 r. 
(PT8.8101.302.2015/WCX). Spółka zajmowała się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.  
Na potrzeby firmowe korzystała ze środka trwałego – samochodu ciężarowego, który był 
zarejestrowany jako pojazd specjalny: pogotowie techniczne/warsztat. Samochód ten był 
przystosowany do usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych, posiadał jeden rząd siedzeń 
oraz wydzieloną od kabiny część serwisową. Zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem 
pojazd ten nie mógł być wykorzystywany do celów prywatnych. Podatniczka uważała, że ma 
prawo odliczać cały VAT od zakupu paliwa i innych wydatków związanych z w/w pojazdem 
i nie musi prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu. Wprawdzie Izba Skarbowa w Katowicach 
uznała stanowisko spółki za  prawidłowe,  jednakże  Minister  Finansów  zmienił ją z urzędu.  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1212362-CIT--zysk-w-formie-rzeczowej-to-nie-zbycie-majatku.html?p=1
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1212354-Czy-zaplata-wekslem-zwalnia-z-obowiazku-korekty-kosztow.html
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Organ wskazał, że wpisany w dowodzie rejestracyjnym rodzaj pojazdu jako specjalny: 
pogotowie techniczne/warsztat wyklucza możliwość odstąpienia od warunku prowadzenia 
ewidencji przebiegu pojazdu. Pojazd ten nie posiadał także dodatkowego badania 
technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Paragon nie zdradzi tajemnic pacjenta 
Źródło: Rzeczpospolita, Mpa, 01-07-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. (III SA/Wa 
2674/14). Spółka z branży medycznej wykonywała zabiegi z zakresu medycyny estetycznej 
rejestrowane na kasie fiskalnej. Jedne usługi były opodatkowane podstawową stawką VAT, 
inne były zwolnione z opodatkowania. Na paragonach wydawanych klientom podatniczka 
stosowała następujące opisy: „zabieg medycyny estetycznej– VAT 23 proc.", „zabieg chirurgii 
plastycznej w myśl art. 43 ustawy o VAT – VAT zw.”. Spółka chciała, aby fiskus potwierdził 
jej, że postępuje prawidłowo. Organ uznał jednak, że stosowane przez spółkę opisy nie 
odpowiadają rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, gdyż nie pozwalają na jednoznaczną 
identyfikację świadczonych usług. Spółka postanowiła skierować sprawę na drogę sądową 
wskazując w skardze, że umieszczanie na paragonie szczegółowego opisu procedury 
medycznej może naruszać tajemnicę lekarską, a lekarze i tak prowadzą dokładną 
dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zabiegów. Sąd uwzględnił skargę podatniczki 
wskazując, że „przyjęte przez spółkę nazwy usług medycznych nie naruszają przepisów 
rozporządzenia w sprawie kas”. 
[pobierz artykuł] 
 
Wynajem trenerów z podstawową stawką VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Andrzej Jakubiec, 01-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. (III 
SA/Wa 761/15). Spółka świadczyła usługi kształcenia ustawicznego będąc placówką wpisaną 
do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W związku z zawarciem umowy dotyczącej 
zapewnienia terenów do realizacji programów szkoleń spółka stała się podwykonawcą 
podmiotu realizującego projekt współfinansowany ze środków unijnych. Z tytułu zapewnienia 
terenów do przeprowadzania szkoleń w trakcie trwania projektu spółka wystawiała faktury 
z podstawową stawką VAT. W związku z tym zapytała fiskusa, czy postępuje prawidłowo. 
Organ wskazał, że w omawianym stanie faktycznym spółka nie świadczy usług kształcenia 
i wychowania jako jednostka oświatowa oraz usług kształcenia zawodowego 
i przekwalifikowania zawodowego. Zapewnia jedynie usługi własnych pracowników, więc 
świadczone usługi powinny być opodatkowane stawką 23 % VAT. Nie mogą one być 
zwolnione z opodatkowania, gdyż spółka jest podwykonawcą a nie bezpośrednim 
beneficjentem środków publicznych. Spółka zaskarżyła interpretację organu, ale WSA w 
Warszawie w pełni podzielił pogląd izby skarbowej. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Umowa między partnerami bez wpływu na rozliczenie podatkowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 01-07-2015 
Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2015 r. (II FSK 1267/13). 
W celu wykonywania zawodu lekarza podatniczka zawiązała spółkę partnerską. Jej partnerzy 
udzielali świadczeń zdrowotnych odpłatnie i nieodpłatnie. Zgodnie z umową spółki, partnerzy 
uczestniczyli w zyskach i stratach w częściach równych. Umowa jednak dopuszczała, 
że proporcje te mogą zmienić się, jeżeli uchwałę w tym przedmiocie podejmą partnerzy. 
Uchwała taka została podjęta, a podatniczka uważała, że skoro przewiduje ona ekonomiczny 
podział przychodów i kosztów, to wszyscy partnerzy mogą przyjąć te same zasady do 
obliczania swoich kosztów i przychodów. Organ nie zaakceptował tego stanowiska. Izba 
skarbowa wskazała, że uPIT nie dopuszcza stosowania dla wspólników spółki osobowej innych  

http://www.gazetapodatkowa.pl/odliczenie-vat-od-samochodow-specjalnych-2015-52,artykul,143442.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1212518-Operacja-plastyczna-na-paragonie-bez-szczegolow.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1212359-Ksztalcenie-zawodowe-z-podstawowa-stawka-VAT.html?p=2
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proporcji w zakresie kosztów uzyskania przychodów niż wysokość ich udziałów w zysku firmy.  
Choć kobieta próbowała dochodzić swoich racji na drodze sądowej, jednakże negatywne dla 
niej stanowisko potwierdził WSA i NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że omawiane stanowisko 
jest zgodne z literalną wykładnią przepisów.  
[pobierz artykuł] 

 
Fiskus zmienia zdanie. Nie chce PIT od noclegów 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 02-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 
czerwca 2015 r. (IPPB2/4511-353/15-2/MK1). Spółka z branży transportowej posiadała sieć 
oddziałów regionalnych na terenie całego kraju. Część jej pracowników, zgodnie z zawartymi 
umowami o pracę, wykonywała swoje obowiązki służbowe na terenie kilku województw. 
W związku z tym ich wyjazdy nie mogą być traktowane jako podróże służbowe, więc nie 
przysługują im diety. W razie potrzeby spółka opłaca im noclegi w hotelach, aby zatrudnieni 
nie tracili czasu na dojazdy. Ponadto pracownicy otrzymują zwrot kosztów podróży. Spółka 
chciała się upewnić, czy w omawianej sytuacji pracownicy nie osiągają przychodu 
podlegającego opodatkowaniu. Organ potwierdził wnioskodawczyni, że zatrudnieni nie 
osiągną żadnego przysporzenia, gdyż zwrot kosztów podróży oraz finansowanie noclegu nie 
generuje po ich stronie żadnych korzyści osobistych. Wydatki te spółka ponosi we własnym 
interesie, gdyż zapewnia jej to efektywną organizację pracy. Autor artykułu wskazuje, 
że omawiana interpretacja stanowi zmianę dotychczasowego stanowiska fiskusa w 
przedmiotowej sprawie. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Domofon może pozbawić odwołania 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-07-2015 

Autor artykułu omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 748/14). Sprawa dotyczyła podatnika, 
któremu urząd kontroli skarbowej (UKS) wydał w grudniu 2011 r. decyzje wymiarowe w VAT. 
Zostały one wysłane pocztą na adres zamieszkania przedsiębiorcy. W związku z tym, że 
korespondencja nie została podjęta organ uznał, że decyzje zostały doręczone w tzw. trybie 
zastępczym. Termin na wniesienie odwołania mijał 9 stycznia 2012 r. Jednakże w połowie 
marca podatnik wniósł o jego przywrócenie wskazując, że w jego skrzynce pocztowej nie było 
powiadomień o korespondencji z UKS. Fiskus nie chciał przywrócić terminu. Z ustaleń 
otrzymanych od poczty wynikało, że przesyłki były awizowane naprzemiennie w skrzynce 
pocztowej oraz miejscu widocznym przy wejściu na posesję. Wynikało to z tego, iż brama 
wejściowa do kamienicy (gdzie znajdowały się skrzynki pocztowe) była zamknięta. Choć 
listonosz dzwonił domofonem, nikt nie otworzył mu drzwi. Pozostawił więc awizo 
w widocznym miejscu na zewnątrz elewacji. Wątpliwości co do doręczenia nie miał także 
WSA, jaki i NSA. Sądy zgodnie podkreśliły, że obowiązkiem właściciela jest zamontowanie 
skrzynki pocztowej w ogólnie dostępnej części nieruchomości. 
[pobierz artykuł ] 
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