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CIT  
 
Pieniądze na zysk należą do akcjonariuszy 
Źródło: Rzeczpospolita, Patrycja Lutak, 12-08-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 1 lipca 2015 r. (II FSK 1447/13). 
Spółka akcyjna ponosiła różnego rodzaju koszty funkcjonowania, w tym koszty związane 
z wypłatą dywidendy, koszty usług doradczych w zakresie obowiązków spółki jako płatnika, 
koszty postępowań sądowych dotyczących ustalenia prawa akcjonariusza do dywidendy. 
Wnioskodawczyni zapytała fiskusa, czy wskazane wydatki będą stanowiły dla niej koszty 
uzyskania przychodów (KUP). Organ uznał, że nie ma takiej możliwości, gdyż wydatki te nie 
były związane z uzyskiwaniem przez spółkę przychodów. Choć podatniczka skierowała sprawę 
na drogę sądową, przegrała ją w I i II instancji. Sąd kasacyjny wskazał, że nie każdy wydatek 
będący kosztem w sensie bilansowym i niewymieniony w katalogu wydatków niezaliczonych 
do KUP będzie kosztem podatkowym. NSA wskazał, że „skoro roszczenie o wypłatę 
dywidendy nie jest należnością spółki, lecz akcjonariusza, to choć jest pochodną osiągniętego 
zysku, nie można jej utożsamiać z przychodem spółki”. Zatem wypłata dywidendy nie będzie 
kosztem podatkowym, gdyż nie służy osiągnięciu przychodów. 
[pobierz artykuł] 

 
Dywidenda musi przekroczyć granicę 
Źródło: Rzeczpospolita, Michał Górniak, 12-08-2015 

W artykule autor omawia także wyrok NSA z dnia 14 lipca 2015 r. (II FSK 1394/13. Polska 
spółka posiadała większościowego udziałowca, tj. spółkę komandytową będącą zakładem 
niemieckiej spółki dominującej. Zakład ten podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
w Niemczech od całości swoich dochodów. Ponadto niemiecka spółka dominująca nie 
korzystała ze zwolnienia z opodatkowania od całości swoich dochodów. Polska spółka 
planowała wypłacić dywidendę oddziałowi niemieckiej spółki, który na dzień jej wypłaty 
będzie posiadał udziały w kapitale wnioskodawcy przez okres dłuższy niż 2 lata. 
Wnioskodawczyni miała otrzymać od spółki dominującej jej certyfikat rezydencji 
potwierdzający siedzibę dla celów podatkowych w Niemczech. Pytanie wnioskodawczyni 
dotyczyło tego, czy wypłacona dywidenda na rzecz zakładu będzie zwolniona 
z opodatkowania. Niestety, zarówno organ podatkowy, jak i sądy administracyjne obu 
instancji uznały, że zwolnienie nie będzie obowiązywać. Dotyczy ono bowiem dochodu 
osiąganego przez zakład, a nie samego zakładu. Ponadto spółka dominująca nie spełnia 
warunku bezpośredniego posiadania co najmniej 10% udziałów w kapitale wnioskodawczyni. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 
Branża budowlana w opałach 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 11-08-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 r. (I SA/Kr 708/15). 
Spółka z branży budowlanej zawierała umowy o roboty budowalne z inwestorami, 
na podstawie których obciążała ich w danym okresie sprawozdawczym za wykonane prace. 
Umowy nie zawierały innych postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia za dane 
okresy. Spółka miała wątpliwości, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT dla usługi 
budowlanej. Jej zdaniem, będzie on zgodny z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a uVAT. Spółka 
podkreśliła jednak, że dniem wykonania usługi będzie dzień, na który przypada ostatnia 
czynność wchodząca w skład usługi budowlanej. Jej wykonanie powinno być dokumentowane 
podpisałem protokołów zdawczo-odbiorczych. Organ nie podzielił tego stanowiska. Spółka 
wniosła skargę do WSA w Krakowie, ale została ona oddalona. Zdaniem sądu, o momencie   

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1221800-Dywidenda-a-koszt-podatkowy-spolki.html?p=2
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1221807-Dywidenda-a-zwolnienie-CIT.html?p=2
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wykonania usługi budowlanej nie decyduje protokół zdawczo-odbiorczy, ale faktyczne 
dokonanie tych usług. Sąd miał trudności we wskazaniu, na czym polega faktyczne 
wykonanie usług i że zależy to od konkretnego przypadku. Autor artykułu wskazuje, że 
omawiane stanowisko sądu jest kontrowersyjne i trudne do zaakceptowania w praktyce.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Pisanie komentarzy z zakresu prawa jest zwolnione z VAT 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 13-08-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2015 r. (I FSK 1988/13). Kobieta 
prowadząca wydawnictwo zawierała z autorami umowy na wydanie książek. W ich ramach 
autorzy przenosili na wydawnictwo prawa autorskie do wydawania i dystrybucji utworów w 
zamian za wynagrodzenie w formie honorariów. Ponadto jeden z partnerów podatniczki 
prowadził także obok działalności twórczej również działalność doradczą i nie korzystał ze 
zwolnienia z VAT. Mężczyzna chciał wystawić kobiecie fakturę VAT ze stawką 8% na 
wynagrodzenie za przeniesienie licencji na wydanie książki jego autorstwa. Wnioskodawczyni 
uważała jednak, że czynność tego autora jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
33 lit. b) uVAT jako usługa kulturalna. Organ uznał jednak ten pogląd za nieprawidłowy. 
Stanowisko niekorzystne dla podatniczki podtrzymał WSA, jednakże ostatecznie NSA 
uwzględnił jej skargę kasacyjną. Sąd II instancji wskazał, że organ oraz WSA „zbyt pochopnie 
odrzuciły jako punkt wyjścia dla wykładni art. 43 ust. 1 pkt 33) lit. b) ustawy o VAT 
wykładnię językową”. 
[pobierz artykuł] 
 
Nadpłacony VAT fiskus zatrzyma dla siebie 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 13-08-2015 

W niniejszym artykule autor omawia jedną z interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi 
(IPTPP1/4512- 238/15-5/AK). Podatnik prowadzący siłownię wystąpił do fiskusa z wnioskiem 
o wydanie interpretacji w zakresie opodatkowania VAT biletów wstępu na siłownię oraz saunę 
uzyskując odpowiedź, że usługi te powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT. 
Z kolei w grudniu 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną 
(PT1/033/32/354/LJU/14) rozszerzając możliwość stosowania obniżonej stawki. Podatnik 
otrzymał wówczas interpretację pozwalająca na stosowanie stawki VAT 8% na usługi, które 
wcześniej opodatkowywał stawką podstawową. Podatnik zapytał izbę skarbową, czy może 
skorygować VAT należny, który został zawyżony w związku ze stosowaniem błędnej stawki. 
Organ odpowiedział jednak, że nie można skorygować VAT wykazanego na paragonach 
przekazywanych konsumentom. Izba skarbowa podkreśliła,  że „przyznanie prawa do zwrotu 
podatku podmiotowi innemu niż podmiot, który rzeczywiście poniósł koszt podatku na skutek 
wadliwego opodatkowania, nie znajdowałoby uzasadnienia konstytucyjnego”. 
[pobierz artykuł] 
 
 
PIT 
  

Brak przychodu z tytułu udziału w imprezie integracyjnej 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 10-08-2015 
Artykuł ten stanowi analizę interpretacji Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2015 r. 
(DD3.8222.2.301.2015.MCA). Spółka organizowała imprezę integracyjną dla swoich 
pracowników. Opłata za jej organizację dla firmy zewnętrznej miała być ryczałtowa 
niezależnie od liczby zatrudnionych, którzy wezmą w niej udział. Wnioskodawczyni wskazała, 
że udział w spotkaniu jest dobrowolny, a wszyscy pracownicy nie będą korzystać w równym 
stopniu z dostępnych atrakcji. Spółka postanowiła zapytać izbę skarbowa, czy w omawianej 
sytuacji pracownicy osiągną przychód z tytułu udziału w spotkaniu integracyjnym. 
W interpretacji z 31 października 2011 r. (IBPB II/1/415-714/11/M) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach uznał stanowisko wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Minister Finansów zmienił 
jednak z urzędu to stanowisko i wydał nową interpretacje przyznając rację spółce. Organ 
oparł się na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. (K 7/13) w sprawie 
nieodpłatnych świadczeń. Autor artykułu wskazuje, że po w/w wyroku Trybunału organy 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1221886-Uslugi-budowlane--Obowiazek-podatkowy-VAT-powstaje-po-faktycznym-wykonaniu.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/pisanie-komentarzy-z-zakresu-prawa-jest-zwolnione-z-vat-2015-65,artykul,144986.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1222270-Nadplacony-VAT-urzad-skarbowy-zatrzyma-dla-siebie.html
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zaczęły orzekać w omawianej sprawie na korzyść pracodawców, a interpretacje niekorzystne 
wydane wcześniej są z urzędu zmieniane przez Ministra Finansów. 
[pobierz artykuł] 

 
Liniowiec obniży dochód o darowiznę na Kościół 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 11-08-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2015 r. (II FSK 1247/13). 
Sprawa dotyczyła podatnika, który opodatkowywał swoje dochody z działalności gospodarczej 
podatkiem liniowym według stawki 19%. Przedsiębiorca przekazał na rzecz Kościoła 
darowiznę w kwocie 35 tys. zł i chciał odliczyć ją od dochodu firmowego. Fiskus nie wyraził na 
to zgody, gdyż mężczyzna opłacał podatek liniowy. Zdaniem organu, przedsiębiorca 
wybierając te formę rozliczenia pozbawił się innych preferencji podatkowych. Sprawa trafiła 
ostatecznie do NSA, który przyznał rację podatnikowi. Sąd kasacyjny podkreślił, że przepisy 
kościelne mają szczególny charakter w stosunku do ogólnych unormowań dotyczących 
podatku dochodowego. Zdaniem NSA, „skoro przepisy kościelne pozwalają na odliczanie 
darowizn, to ustawa podatkowa nie może tej możliwości pozbawiać”. Autor artykułu 
wskazuje, że komentowany wyrok jest przełomowy, gdyż do tej pory uważano, 
iż przedsiębiorcom opłacającym PIT w formie podatku liniowego nie przysługują żadne 
preferencje. Ta grupa podatników może mieć jednak praktyczny problem z odliczeniem 
darowizny, gdyż zeznanie roczne PIT-36L nie przewiduje możliwości dokonania odliczenia 
w omawianym zakresie. 
[pobierz artykuł] 

 
 
Postępowanie podatkowe 
 
Gdy podatnik pyta, urzędnik musi odpowiedzieć 
Źródło: Rzeczpospolita, Maj, 12-08-2015 

Autor artykułu omawia jeden z wyroków WSA w Warszawie (III SA/Wa 3269/14). Spółka 
zamierzała otworzyć biuro w Szwajcarii, zajmujące się udzielaniem pożyczek i skupowaniem 
obligacji. Zagraniczna część przedsiębiorstwa spółki miała posiadać odpowiednio wyposażony 
lokal oraz personel. Spółka zapytała fiskusa czy opisany oddział będzie zakładem 
w rozumieniu polsko-szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Organ 
odmówił wydania interpretacji. Fiskus wskazał, że musiałby skontaktować się z podatkowymi 
władzami Szwajcarii i ustalić, czy zakwalifikują one polski oddział jako zakład. Wprawdzie 
istnieje taka procedura, ale, zdaniem organu, nie stosuje się jej w ramach postępowania 
o wydanie interpretacji. Ponadto izba skarbowa wskazała, że dla odpowiedzi na w/w pytanie 
wymagane było by przeprowadzenie postępowania dowodowego, co także nie jest możliwe 
w postępowaniu o wydanie interpretacji. Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który podzielił 
pogląd skarżącej wskazując, że „skoro zakład jest zdefiniowany w umowie, to organ nie może 
odmówić odpowiedzi, czy opisany oddział można uznać za taki zakład”. 
[pobierz artykuł ] 
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http://www.gazetapodatkowa.pl/brak-przychodu-z-tytulu-udzialu-w-imprezie-integracyjnej-2015-64,artykul,144863.html
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