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CIT  
 

Sądy nie akceptują fikcji, że podatnik sprzedał majątek 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 17-08-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2015 r.  

(I SA/Rz 559/15). Sprawa dotyczyła stanu prawnego obowiązującego do końca 2014 r. Chcąc 

spłacić swój dług spółka przekazała wierzycielowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

Zdaniem podatniczki, zdarzenie to nie powoduje powstania przysporzenia po jej stronie, gdyż 

świadczenie w miejsce wykonania jest jedną z form spełnienia świadczenia i nie powinno 

wywoływać innych skutków podatkowych niż pozostałe formy. Spółka przytoczyła art. 453 

kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, jeśli dłużnik spełnia za zgodą wierzyciela inne 

świadczenie aby zwolnić się z długu, zobowiązanie wygasa. Organ nie podzielił jednak tego 

poglądu wskazując, że w omawianej sytuacji mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem, w 

wyniku czego osiągany jest przychód. Inna interpretacja powodowałaby nierówne traktowanie 

podatników. Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który odrzucił pogląd fiskusa. Sąd 

podkreślił, że „przeniesienie własności nieruchomości w celu spełnienia przez skarżącą innego 

świadczenia nie spowodowało powstania żadnego przysporzenia majątkowego”. 

[pobierz artykuł] 

 
Choć zmienili ustawę, fiskus nie zarobi 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 20-08-2015 

W artykule tym autor omawia także wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2015 r. (II FSK 1747/13). 

Spółka akcyjna posiadająca 100% udziałów w spółce z o.o. planowała zbyć część z nich  

w trybie umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem. Wnioskodawczyni wskazała,  

że udziały przeznaczone do umorzenia będą przeniesione do spółki z o.o. za wynagrodzeniem 

odpowiadającym ich łącznej wartości. Spółka zapytała więc fiskusa, czy jeśli otrzymane 

wynagrodzenie będzie różne od wartości rynkowej lub nominalnej udziałów, a konsekwencją 

transakcji będzie różnica między wynagrodzeniem a kosztem nabycia udziałów, to 

wynagrodzenie będzie podlegało obowiązkowi ustalenia ceny rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 

1 i ust. 2 uCIT. Zdaniem wnioskodawczyni, taki obowiązek nie powstanie. Organ był jednak 

przeciwnego zdania. Izba skarbowa podkreśliła, że w związku z uchyleniem z dniem  

1 stycznia 2011 r. pkt 2 ust. 1 art. 10 uCIT skutki umorzenia udziałów zostały zrównane ze 

sprzedażą, a w konsekwencji w sprawie znajdzie zastosowanie art. 14 uCIT. Spółka przegrała 

sprawę w I instancji, ale ostatecznie NSA uwzględnił jej skargę. „W ocenie NSA intencja 

ustawodawcy, na którą powoływał się fiskus, nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach, czyli 

nie została ona zrealizowana”. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Nie można stracić odliczenia VAT przez brak rejestracji 

Źródło: Rzeczpospolita, Paulina Bąk, 17-08-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 lipca 2015 (C-183/14). 

Mężczyzna z Rumunii sprzedał w ciągu dwóch lat ponad 100 mieszkań z majątku prywatnego. 

Transakcje te nie były objęte VAT. Po dokonanej kontroli organ stwierdził, że transakcje 

stanowiły działalność gospodarczą. Administracja podatkowa zażądała więc zapłaty zaległego 

podatku VAT wraz z odsetkami. Podatnik odwołał się do sądu wskazując, że nie mógł znać 

prawa podatkowego, gdyż  w tym czasie wyroki TSUE nie były publikowane w języku 

rumuńskim. Krajowy sąd postanowił zapytać Trybunał, czy zasada pewności prawa sprzeciwia 

się temu, aby organy w ramach kontroli mogły podjąć decyzję o opodatkowaniu VAT 

transakcji. Sąd zapytał też, czy prawo UE sprzeciwia się uregulowaniom krajowym, zgodnie z  

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1223042-Gdy-dluznik-splacil-dlug-oddajac-nieruchomosc--powinien-zaplacic-podatek-od-sprzedazy-oddanej-rzeczy.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1223845-Umorzenie-udzialow-to-nie-to-samo-co-ich-zwykle-zbycie.html?p=1
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którymi prawo do odliczenia VAT zostało odmówione podatnikowi, gdyż nie był 

zarejestrowany dla celów VAT. TSUE uznał, że organy mają prawo – w następstwie kontroli – 

podjąć decyzję o objęciu transakcji VAT i nałożyć dodatkowe zobowiązanie. Trybunał wskazał 

także, że niezgodne z prawem UE jest pozbawianie podatnika prawa do odliczenia VAT tylko 

dlatego, że nie był zarejestrowany dla celów VAT przy przeprowadzaniu tych transakcji. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Organ nie ma prawa ograniczyć uprawnień podatnika 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Aleksandra Tarka, 20-08-2015 

Autor artykułu analizuje też wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 lipca 2015 r. (I SA/Po 

1203/14). Spółka zajmowała się sprzedażą sadzeniaków ziemniaka. Jej pracownicy korzystali 

z kilku samochodów, które zostały zgłoszone do urzędu skarbowego jako pojazdy 

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Firma zabraniała swoim 

pracownikom wykorzystywania aut do celów prywatnych podpisując z nimi stosowane 

umowy. Jednakże z uwagi na fakt, że nie ma możliwości przechowywania pojazdów w 

siedzibie firmy, zatrudnieni parkowali samochody w miejscu zamieszkania. Ponadto w spółce 

obowiązywał regulamin, na mocy którego pojazdy firmowe mogły być wynajmowane osobom 

trzecim. Spółka zapytała fiskusa, czy jeśli wynajmie odpłatnie samochód, można będzie 

uznać, że pojazd ten jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Organ 

uznał, że nie ma takiej możliwości. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uchylił 

stanowisko organu. Sąd uznał na podstawie okoliczności sprawy, że spółka planuje 

wykorzystywać pojazdy tylko do działalności gospodarczej, wprowadzając bezwzględny zakaz 

używania pojazdów do celów prywatnych, wyrażony w umowach podpisywanych z 

pracownikami. 
[pobierz artykuł] 

 

Inkaso opłaty targowej jest opodatkowane VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Michał Samborski, Małgorzata Breda, 20-08-2015 

W niniejszym artykule autor omawia 3 wyroki NSA z dnia 12 maja 2015 r. (I FSK 700/14; I 

FSK 22/14; I FSK 499/14). Sąd kasacyjny uznał, że spółka komunalna wyznaczona przez 

gminę do pobierania opłaty targowej jest niezależnym od niej podmiotem, który działa na 

zasadzie ryzyka ekonomicznego otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie. W związku, 

zdaniem NSA, inkasent świadczy na rzecz gminy usługę opodatkowaną VAT. Sąd kasacyjny 

przypomniał, że świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie jest dostawą 

towarów, w tym świadczenie zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu 

działającego w jego imieniu bądź też nakazem wynikającym z mocy prawa. W związku  

z powyższym, wykonywanie świadczenia z mocy prawa lub nakazu organu władzy publicznej 

również może stanowić świadczenie usług na gruncie VAT. NSA wykluczył możliwość 

zastosowania w omawianym przypadku art. 15 ust. 6 uVAT wyłączającego z podatników 

określone kategorie podmiotów, gdyż spółka działająca w imieniu gminy nie spełnia 

przesłanki bycia organem władzy publicznej. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Sportowiec może być przedsiębiorcą 
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Dziadura, Aleksandra Ziaja 17-08-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę uchwały NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FPS 1/15). 

Żużlowiec świadczył na rzecz swojego klubu usługi sportowe zgodnie z wpisem do ewidencji 

działalności gospodarczej oraz zawartą umową. W związku z przeprowadzoną kontrolą 

podatkową organ stwierdził, że czynności wykonywane przez podatnika są w istocie 

działalnością wykonywaną osobiście. Sportowiec nie zgadzając się z tym stanowiskiem 

odwołał się, a następnie złożył skargę do WSA. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu 

kasacyjnego, który uznał z kolei, że niezbędne jest skierowanie sprawy do poszerzonego, 

http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1222634-Odliczenie-VAT-a-brak-rejestracji-podmiotu-gospodarczego.html?p=1
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1223664-Odliczenie-VAT-od-auta-a-uprawnienia-podatnika.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1223688-Pobor-oplaty-targowej-jest-opodatkowany-VAT.html?p=1
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siedmioosobowego składu z uwagi na fakt, iż omawiane zagadnienie prawne budzi poważne 

wątpliwości. Ostatecznie NSA wydał uchwałę, w której uznał, że „nic nie stoi na przeszkodzie, 

aby świadczenie usług sportowych polegające na reprezentowaniu klubu było wykonywane  

w ramach działalności gospodarczej”. Tym samym NSA przychylił się do stanowiska Ministra 

Finansów wyrażonego w interpretacji ogólnej z dnia 22 maja 2014r. (DD/033/30/KBF/14/RD-

47426). Zdaniem NSA, przychody powinny być przypisane do tego źródła, które w najbardziej 

dokładny sposób odpowiada danej działalności. 
[pobierz artykuł] 

 
Sąd: niepewne zarobki po aplikacji adwokackiej 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Adamski, 19-08-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 16 lipca 2015 r. (II FSK 2324/14). 

Sprawa dotyczyła prawniczki, która zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy 

może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej kancelarii adwokackiej wydatki 

na trzyletnią aplikację adwokacką. Zdaniem wnioskodawczyni, ich poniesienie było niezbędne 

dla osiągnięcia tytułu adwokata oraz świadczenia usług prawniczych. Organ nie podzielił 

jednak tego stanowiska wskazując, że nie ma związku przyczynowo – skutkowego między 

poniesieniem spornych wydatków a uzyskiwaniem przychodów z działalności prowadzonej  

w późniejszym okresie. Choć podatniczka próbowała dochodzić swoich racji na drodze 

sądowej, to jednak zarówno WSA, jak i NSA oddaliły jej skargi. WSA wskazał, że skarżąca 

błędnie utożsamia fakt uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu  

z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Z kolei NSA podkreślił, że choć 

uiszczenie opłat za aplikację jest niezbędne do uzyskania tytułu adwokata, to jednak wydatki 

te nie pozostają w ścisłym związku przyczynowym z uzyskiwanymi przychodami. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Nie można zapłacić podatku za kogoś innego i żądać zwrotu 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 17-08-2015 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r. (I SA/Łd 450/15). Polska 

spółka zarządzała na terenie RP kilkoma nieruchomościami w imieniu spółki cypryjskiej. 

Zarządca złożył deklarację w zakresie podatku od nieruchomości oraz wpłacił należną od 

właściciela daninę w wysokości ok. 45 tys. zł. Po upływie trzech lat zarządca wystąpił do 

fiskusa z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Polska spółka wskazała, że podatek został 

zapłacony nienależnie w imieniu ówczesnego właściciela, gdyż to nie ona była podatnikiem,  

a zgodnie z Ordynacją podatkową (OP) nie można zapłacić podatku za osobę trzecią. Organ 

odmówił zwrotu wskazując, że podmiot cypryjski nie ma na terenie RP siedziby ani 

przedstawiciela, a jego jedynym reprezentantem jest polska spółka. Zatem zapłata podatku w 

imieniu właściciela jest skuteczna. Pogląd ten podtrzymało Samorządowe Kolegium 

Odwoławcze, ale WSA w Łodzi był innego zdania. Sąd wskazał, że wpłata dokonana nie przez 

podatnika, nie jest nadpłatą w rozumieniu OP. Skarżąca nie mogła więc wystąpić z wnioskiem 

o jej stwierdzenie i zwrot. Eksperci wskazują, że spółka mogłaby wystąpić o zwrot wpłaconej 

daniny jako bezpodstawnego wzbogacenia na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 
[pobierz artykuł ] 
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http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1222623-Sportowiec-moze-byc-przedsiebiorca.html?p=1
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