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CIT  
 
Nie było przepływu środków za granicę, nie ma preferencji 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 15-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 14 lipca 2015 r. (II FSK 1394/13). 
Spółka posiadała siedzibę i zarząd na terytorium RP. Jej większościowym udziałowcem była 
spółka z o.o. spółka komandytowa. Z kolei jej komandytariuszem był podmiot posiadający 
siedzibę na terytorium Niemiec (podmiot dominujący). Spółka osobowa była zakładem dla 
firmy niemieckiej. Podatniczka planowała wypłacić dywidendę zakładowi firmy zagranicznej, 
który na dzień wypłaty dywidendy będzie posiadać udziały w kapitale wnioskodawcy przez co 
najmniej dwa lata. Spółka zapytała fiskusa, czy dywidenda wypłacona oddziałowi niemieckiej 
spółki będzie zwolniona z CIT. Organ uznał, że nie ma takiej możliwości, gdyż spółka 
dominująca nie spełnia warunku bezpośredniości posiadania 10 % udziałów w kapitale 
wnioskodawcy. Wprawdzie spółka próbowała dochodzić swoich racji na drodze sądowej, 
ale jej skargę oddalił zarówno WSA, jak i NSA. Sądy zgodnie podkreśliły, że zarówno spółka 
wypłacająca dywidendę, jak i zakład niemieckiej firmy mają siedzibę na terenie RP. Przy 
wypłacie dywidendy nie dochodzi więc do transgranicznego przepływu środków. 
[pobierz artykuł] 

 
Należności licencyjne to koszt pośredni 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 15-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izy Skarbowej w Katowicach z dnia 16 
czerwca 2015 r. (IBPBI/2/4510-326/15/BD). Spółka planowała zawrzeć z innym podmiotem 
umowę, na podstawie której kontrahent udzieli spółce licencji na korzystanie ze znaku 
towarowego za wynagrodzeniem, będącego u licencjonodawcy wartością niematerialną i 
prawną. Zakup licencji ma na celu zwiększenie przychodów spółki. Opłaty z tytułu korzystania 
z niej podatniczka miała uiszczać co najmniej raz  w roku,  a ich wysokość była uzależniona 
od przychodów uzyskiwanych przez wnioskodawcę z tytułu korzystania z licencji. Spółka 
zapytała fiskusa, czy opłaty z tytułu korzystania z licencji będą dla niej kosztem pośrednim, 
potrącanym w dacie ich poniesienia. Organ udzielił spółce pozytywnej odpowiedzi. Fiskus 
wskazał, że co do zasady nabyta przez spółkę licencja będzie jej wartością niematerialną 
i prawną o wartości początkowej równej cenie nabycia. Jeżeli jednak wynagrodzenie z tytułu 
korzystania z licencji jest uzależnione od wysokości przychodów z licencji, to tej części 
wynagrodzenia nie uwzględnia się przy ustalaniu wartości początkowej licencji.  
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Powrót do zwolnienia z VAT możliwy w ciągu roku 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 13-07-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 maja 2015 r. 
(IPTPP1/4512-153/15-2/RG). Na początku maja 2011 r. kobieta rozpoczęła prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży odzieży rezygnując dobrowolnie ze zwolnienia 
z VAT. W grudniu 2011 r. podatniczka zawiesiła działalność do połowy stycznia 2013 r., po 
czym zlikwidowała ją. W tym okresie kobieta nie wykonywała czynności wymienionych w art. 
113 ust. 13 uVAT. W dniu 1 sierpnia 2014 r. podatniczka ponownie rozpoczęła prowadzenie 
działalności świadcząc usługi fryzjerskie i wybrała zwolnienie z VAT. Wnioskodawczyni miała 
wątpliwości, czy mogła wybrać zwolnienie z VAT od początku sierpnia 2014 r. Organ 
potwierdził, że kobieta miała takie prawo. Izba skarbowa powołała się na art. 113 ust. 11 
uVAT, zgodnie z którym podatnik, który utraci prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował,  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1215646-Dywidenda--gdy-wyplata-jest-w-Polsce-nie-ma-zwolnienia-CIT.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1215472-Znak-towarowy--naleznosci-licencyjne-to-koszt-posredni.html
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może ponownie skorzystać ze zwolnienia nie wcześniej niż po upływie roku licząc od końca 
roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował. Autor artykułu 
wskazuje, że omawiana interpretacja odzwierciedla pogląd wyrażony w interpretacji ogólnej 
Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. (PT3.8101.4.2015.LBE.72).  
 

[pobierz artykuł] 

 
Rozfoliowanie pudełek to za mało, by korzystnie rozliczyć 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-07-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 10 lipca 2015 r. (I FSK 432/14). Podatnik 
sprzedawał za pośrednictwem sklepu internetowego telefony komórkowe oraz iPady. 
Transakcje rozliczał w systemie VAT marża, w której podstawą opodatkowania była 
pomniejszona o podatek różnica między całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić nabywca, a kwotą 
nabycia. Organ stwierdził jednak, że podatnik nie miał prawa stosować procedury VAT marża, 
gdyż sprzedawane przez niego towary nie były towarami używanymi. W toku ustaleń okazało 
się, że na 148 nabywców telefonów zaledwie pięć osób oświadczyło, że dostarczone towary 
miały ślady użytkowania. Pozostali klienci wskazali, że zakupione towary były zgodne 
z ofertą, czyli nowe, gdyż tak przedsiębiorca prezentował je w swoim sklepie internetowym. 
Zdaniem fiskusa, podatnik nie handlował towarami używanymi, w związku z czym źle rozliczał 
podatek VAT. Sprawa trafiła do WSA w Łodzi, który podtrzymał pogląd fiskusa. Zdaniem 
sądu, czynności skarżącego polegające na przygotowaniu telefonu do sprzedaży oraz 
sprawdzeniu jego działania nie powodują, że staje się on towarem używanym. Stanowisko to 
podzielił ostatecznie NSA.  
[pobierz artykuł] 
 
Dostawę nieruchomości można opodatkować różnymi stawkami VAT 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 16-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2015 r. 
(I SA/Gd 364/15). Spółka A była właścicielem większości udziałów w spółce B planującej 
wybudowanie farmy wiatrowej na ternie 12 działek wyodrębnionych z nieruchomości 
pierwotnej. Wnioskodawczyni wniosła do spółki B aport w postaci prawa własności tej części 
nieruchomości, na której nie zostaną posadowione turbiny wiatrowe z uwagi na ich rolniczy 
charakter. Spółka A uważała, że wniesienie aportu w postaci działek powinno być 
opodatkowane VAT tylko w części przeznaczonej pod zabudowę, zaś pozostała część powinna 
być zwolniona z VAT.  Ponadto, aby ustalić powierzchnię podlegającą opodatkowaniu, należy 
wziąć pod uwagę proporcję maksymalnej części nieruchomości pierwotnej, która może 
podlegać zabudowie do całkowitej powierzchni tej nieruchomości. Organ uznał to stanowisko 
za błędne  wskazując, że z uwagi na swobodę w określeniu lokalizacji budowy farmy 
wiatrowej nie można proporcjonalnie podzielić nieruchomości, co do której będzie 
obowiązywało zwolnienie. Sprawa trafiła do WSA, który uwzględnił skargę spółki wskazując, 
że „wnoszony aportem grunt ma podwójne przeznaczenie, co pominął organ interpretujący”. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Wyjazd w interesach bez prywatnych korzyści 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 17-07-2015 
Niniejszy artykuł stanowi omówienie jednej z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach 
(IBPBII/1/4511 -284/15/BD). Spółka zamierzała wynająć mieszkanie w innym mieście, gdzie 
posiadała dodatkowe biuro. Jej pracownicy oraz członkowie władz firmy często wyjeżdżali do 
tego miasta w celu załatwiania służbowych spraw. Spółka wskazała, że lokal będzie 
udostępniany tylko osobom odbywającym podróże służbowe i że nie będzie on 
wykorzystywany do celów prywatnych. Zdaniem spółki, osoby nocujące w służbowym lokalu 
nie osiągają z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu, gdyż po ich stronie nie 
powstaje żadne przysporzenie majątkowe ani prywatna korzyść. W związku z tym 
wnioskodawczyni nie musi potrącać im zaliczki na podatek PIT. Organ uznał stanowisko spółki  

http://www.gazetapodatkowa.pl/powrot-do-zwolnienia-z-vat-mozliwy-w-ciagu-roku-2015-56,artykul,143908.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1215385-VAT--uzywany-telefon-a-otworzenie-pudelka.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/dostawe-nieruchomosci-mozna-opodatkowac-roznymi-stawkami-vat-2015-57,artykul,144040.html
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za prawidłowe. W swoim uzasadnieniu fiskus powołał się na wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13). Zgodnie z jego treścią, aby powstał przychód ze 
stosunku pracy, osoba zatrudniona musi korzystać ze świadczenia dobrowolnie, świadczenie 
musi być spełnione w interesie pracownika, a ponadto powinno przynosić zatrudnionemu 
wymierną korzyść majątkową. 
[pobierz artykuł] 

 
Dopłaty do kolonii nie zawsze zwolnione z PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Piotrowski, 16-07-2015 

W niniejszym artykule autor omawia kwestię osiągania przychodu przez pracowników oraz 
odprowadzania zaliczek PIT w związku dofinansowaniem przez pracodawcę wypoczynku dla 
dzieci zatrudnionych. Zgodnie z ogólną dyspozycją z art. 9 ust. 1 uPIT, opodatkowaniu 
podlegają wszystkie dochody z wyjątkiem tych, które wprost zostały wskazane jako 
zwolnione z opodatkowania. Jednakże poza zwolnieniem właściwym dla finansowania 
świadczeń z działalności socjalnej do kwoty 380 zł rocznie uPIT wprowadza rozwiązania 
szczególne w art. 21 ust. 1 pkt 78. Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku 
dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące 
działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży do 18 
lat z funduszu socjalnego niezależnie od ich wysokości. Jeżeli natomiast chodzi o dopłaty 
z innych źródeł, to w tym wypadku obowiązuje limit roczny w wysokości 760 zł. Pan Marek 
Piotrowski wskazuje, że aby dopłaty do wypoczynku dzieci były objęte zwolnieniem, muszą 
zaistnieć wszystkie w/w przesłanki. W razie ewentualnej kontroli u pracodawcy będzie on 
musiał wykazać zasadność zastosowania zwolnienia, więc ważną kwestią jest odpowiednie 
udokumentowanie dofinansowania. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Fiskus zajmie się prawem pracy 
Źródło: Rzeczpospolita, Alicja Biernat, Agata Nieżychowska, 16-07-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 14 listopada 2014 r. (II FSK 2524/12). Spółka 
planowała rozpoczęcie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Jednym 
z jej warunków było zatrudnianie minimalnej liczby pracowników w przeliczeniu na pełne 
etaty w danym terminie. To także decydowało o prawie do zwolnienia z CIT dochodów 
strefowych. Spóła zamierzała spełnić warunki dotyczące zatrudnienia, jednakże z uwagi na 
modernizację zakładu istniało prawdopodobieństwo, że dojdzie do redukcji lub reorganizacji 
stanowisk pracy. Spółka chciała wiedzieć, czy w/w zmiany będą miały wpływ na prawo do 
zwolnienia z CIT. Organ odmówił jednak wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania 
interpretacji uznając, że wniosek spółki dotyczył kwestii regulowanych nie przepisami prawa 
podatkowego, ale prawa pracy. Sprawa ze skargi spółki trafiła ostatecznie do NSA, który 
przyznał jej rację. Sąd kasacyjny wskazał, że organ powinien był rozważyć przepisy i pojęcia 
prawa pracy, ponieważ „były one ściśle powiązane z przepisami podatkowymi i wpływały na 
przyznanie zwolnienia podatkowego”. 
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1216248-Pracownik-nie-ma-przychodu-gdy-nocuje-w-firmowym-mieszkaniu.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1215727-PIT--Doplaty-wypoczynku-dzieci-pracownikow-nie-zawsze-zwolnione-z-podatku.html
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