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CIT  
 

Czy pomoc publiczną rozlicza się osobno dla każdego zezwolenia 

Źródło: Rzeczpospolita, Arkadiusz Popczak, 07-09-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2015 r.  

(I SA/Po 1235/14). Sprawa dotyczyła spółki, która w przeszłości korzystała z zezwolenia na 

prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE) „A”. Aktualnie podatniczka 

ubiega się o zezwolenie na prowadzenie działalności w innej SSE (strefie „B”). Po 

wykorzystaniu zezwolenia dotyczącego strefy „A” spółka zamierza korzystać ze zezwolenia 

odnoszącego się do strefy „B” i zwalniać także dochód z działalności osiągniętej w strefie „A”, 

ponieważ w obu strefach podatniczka prowadziła taką samą działalność. Zdaniem 

wnioskodawczyni, nie musi ona wydzielać w ramach działalności zwolnionej dochodów  

z poszczególnych SSE. Organ uznał jednak ten pogląd za nieprawidłowy wskazując,  

że zezwolenie wydawane jest na prowadzenie działalności na terenie określonej strefy 

ekonomicznej. Nie dotyczy ono całej działalności firmy, ale tylko tej prowadzonej w strefie, 

której dotyczy zezwolenie. Zdaniem organu, „Należy wyodrębnić działalność prowadzoną na 

terenie danej strefy nie tylko od pozostałej działalności opodatkowanej, ale także od 

działalności na terenie innych stref”. WSA w Poznaniu w pełni podzielił pogląd izby skarbowej. 

[pobierz artykuł] 

 
Neutralna czynność nie da korzyści w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 08-09-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 3 września 2015 r. (II FSK 1581/13). 

Spółka realizowała inwestycję w postaci budowy farmy wiatrowej, która była finansowana 

częściowo z kredytów i po części z własnych środków. W celu sfinansowania inwestycji, 

zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o wniesieniu dopłat do spółki. W związku ze 

zmianą umowy spółki firma musiała zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). 

Zapytała więc fiskusa, czy może zaliczyć go do kosztów podatkowych. Organ uznał, że nie ma 

takiej możliwości, gdyż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 uCIT dopłaty wniesione do spółki nie 

stanowią jej przychodu podatkowego. W związku z tym wydatki związane z jego uzyskaniem 

nie mogą być zaliczone do kosztów. Izba skarbowa wskazała przy tym, że bez znaczenia jest 

cel oraz efekty wniesienia dopłat. Wprawdzie spółka próbowała dochodzić swoich racji na 

drodze sądowej, ale zarówno WSA, jak i NSA oddaliły jej skargi. Sądy zgodnie podkreśliły,  

że dopłaty są neutralne podatkowo. Dotyczy to zarówno strony kosztowej, jak i 

przychodowej. Sąd kasacyjny dodał także, iż dopłaty nie mogą być porównywane z pożyczką. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

100% VAT od wydatków związanych z samochodem 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 07-09-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 lipca 2015 r. 

(IPTPP3/4512-166/15-4/BM). Podatniczka użytkowała w prowadzonej działalności samochód 

ciężarowy, którym przewoziła narzędzia i materiały budowlane z siedziby firmy do miejsca 

pracy. Pojazd był wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności, więc 

kobieta złożyła w urzędzie skarbowym informację VAT-26 oraz prowadziła ewidencję 

przebiegu pojazdu. Wnioskodawczyni wskazała, że zabezpieczeniem przed użyciem pojazdu  

w celach prywatnych są zasady jego użytkowania, zgodnie z którymi pojazd parkowany jest 

w siedzibie firmy, skąd wyjeżdża do miejsca świadczenia usługi. Po pracy samochód jest 

odstawiany na parking udostępniony przez zleceniodawcę, który znajduje się na terenie 

budowy lub w jej pobliżu. Po powrocie do siedziby samochód z powrotem trafia na firmowy 

http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1227500-Zezwolenie-strefowe-a-rozliczanie-pomocy-publicznej.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758334,1228285-PCC-od-doplat-nie-jest-kosztem-podatkowym.html
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parking. Kobieta uważała, że może odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z w/w 

pojazdem. Organ nie podzielił jednak tego poglądu. W opinii izby skarbowej, zasady 

użytkowania samochodu nie wykluczają możliwości jego użycia w celach prywatnych. Taką 

sposobność stwarza parkowanie pojazdu w okolicach placu budowy. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Przedsiębiorca nie odliczy VAT na podstawie dyrektywy 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 11-09-2015 

Autor artykułu analizuje jeden z wyroków WSA w Warszawie (III SA/Wa 3333/14). Spółka 

wykorzystywała częściowo w prowadzonej działalności samochody osobowe oraz inne  

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz ładowności mniejszej niż 500 kg. 

Podatniczka wskazała, że w odniesieniu do tych pojazdów oraz kosztów ich eksploatacji,  

od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują ograniczenia w odliczaniu VAT. Dodatkowo, do końca 

czerwca 2015 r., obowiązywał zakaz odliczania VAT od paliwa. Spółka uważała jednak, że 

pomimo w/w ograniczeń w odliczaniu VAT podatniczka może odliczać podatek bezpośrednio 

na podstawie dyrektywy unijnej. Zdaniem wnioskodawczyni, polski ustawodawca wykroczył 

poza granice unijnej decyzji derogacyjnej całkowicie zakazując odliczania VAT. W związku  

z tym ograniczenie nie obowiązuje, a spółka może odliczać 100% VAT. Podatniczka powołała 

się także na zasadę „stand still” zakazującą rozszerzania zakazu odliczalności VAT. Organ 

wskazał jednak, że zgodnie z w/w zasadą, zakaz odliczania podatku obowiązywał przed 

wejściem Polski do UE, więc fiskus mógł korzystać częściowo z decyzji Rady UE, a częściowo  

z ograniczeń obowiązujących w 2004 r. Pogląd ten w pełni podzielił WSA w Warszawie. 
[pobierz artykuł] 

 

Komornicy zostaną objęci VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Jaga, Pap, 10-09-2015 

W niniejszym artykule autor omawia stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie 

opodatkowania VAT komorników sądowych. Resort wydał nową interpretację przepisów 

podatkowych, zgodnie z którą komornicy powinni opłacać podatek VAT według standardowej 

stawki 23%. Obowiązek ten będzie obowiązywał z dniem 1 października 2015 r. Dotąd ta 

grupa osób nie odprowadzała VAT, gdyż od 2004 r. obowiązywała interpretacja, która 

zwalniała ich z płacenia podatku VAT. Stanowisko to zostało jednak zmieniono przede 

wszystkim pod wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Komornicy mają być 

jednak zwolnieni z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych. Resort finansów jest w trakcie 

przygotowywania rozporządzenia w tej sprawie. Jak komentuje przedstawiciel ministerstwa 

finansów, nie ma wątpliwości, że komornicy są podatnikami podatku od towarów i usług,  

gdyż tak jak inne grupy zawodowe prowadzą działalność gospodarczą, ponoszą ryzyko  

oraz otrzymują wynagrodzenie. Omawiane stanowisko ma rozwiać wszelkie dotychczasowe 

wątpliwości i dostosować polskie prawo do standardów UE. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Sprzedaż premiowa dotyczy także świadczenia usług 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Kielar, 07-09-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 17 lipca 2015 r. (II FSK 1452/13, II FSK 

1453/13, II FSK 1526/13). Bank organizował dla swoich klientów akcje promocyjne 

dotyczące sprzedaży swoich produktów (kart kredytowych, rachunków bankowych, 

kredytów). Za ich zakup klient otrzymywał prawo do uzyskania nagrody pieniężnej, której 

wartość nie przekraczała 760 zł. Bank miał wątpliwości, czy za jednorazową wartość nagrody, 

o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 uPIT, należy uznać nagrodę otrzymaną przez klienta za 

zakup pojedynczej usługi, czy też sumę nagród. Zdaniem wnioskodawcy, jednorazowa 

wartość nagrody odnosi się do zakupu jednej usługi, a zatem każdą nagrodę należy 

rozpatrywać oddzielnie pod kątem zastosowania zwolnienia z w/w przepisu. Izba skarbowa 

uznała ten pogląd za nieprawidłowy wskazując, że sprzedaż premiowa odnosi się tylko do 

sprzedaży towaru, a nie sprzedaży usługi. Bank skierował sprawę na drogę sądową, a rację 

http://www.gazetapodatkowa.pl/100-vat-od-wydatkow-zwiazanych-z-samochodem-2015-72,archiwum,artykul,145767,1217.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1229189-Przedsiebiorca-nie-odliczy-VAT-od-paliwa-na-podstawie-dyrektywy.html
http://prawo.rp.pl/artykul/758335,1229003-Komornicy-beda-podatnikami-VAT.html
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przyznały mu sądy administracyjne obu instancji. Sądy zgodnie wskazały, że w art. 14 ust. 1 

uPIT mowa jest o  sprzedaży towarów i usług.  
[pobierz artykuł] 

 
Prywatny najem też dla VAT-owca 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 08-09-2015 

Autor artykułu analizuje jedną z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach. Podatnik kupił 

działkę, na której wybudował budynek złożony z czterech lokali usługowych i dwóch 

mieszkalnych. Jeszcze przed zakupem nieruchomości mężczyzna zarejestrował się w urzędzie 

skarbowym dla celów VAT i składał deklaracje VAT-7K. Podatnik wskazał we wniosku  

o interpretację, że pracuje na podstawie umowy o pracę i będzie wynajmował w/w lokale bez 

otwierania działalności gospodarczej. Dochód z najmu będzie stanowił dodatek do pensji,  

w związku z czym, zdaniem wnioskodawcy, może on opodatkować ten przychód ryczałtem  

w wysokości 8,5% (który jest zarezerwowany dla tzw. najmu prywatnego). Podatnik wskazał, 

że nie zamierza prowadzić najmu w sposób zorganizowany i ciągły i traktować jako 

działalności gospodarczej. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego izba skarbowa  

uznała, że mężczyzna nie będzie przedsiębiorcą. Organ podkreślił przy tym, że na 

opodatkowanie najmu nie miała wpływu rejestracja dla potrzeb podatku VAT. Podatnik może 

więc stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Decyzja inspektora przesądzi o podatku od ruder 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz, 07-09-2015 

Autor artykułu omawia zmiany w przepisach dotyczące podatku od nieruchomości od 

budynków i budowli będących w złym stanie technicznym, które mają wejść w życie od 

początku 2016 r. Nowela ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (UPiOL)  zawiera przepis 

na nowo definiujący kwestię stanu technicznego budynków. Obowiązujące do tej pory 

regulacje wskazywały jedynie, że obiekty w złym stanie technicznym nie są uważane za 

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli przedmiot opodatkowania nie jest i 

nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. 

UPiOL nie zawierała do tej pory definicji przyczyn technicznych. W związku z tym zdarzało się, 

że nawet zrujnowane budynki były opodatkowane według stawek jak dla biznesu,  

tj. podwyższonych. Nowe przepisy zakładają, że budynków, budowli i ich części nie uznaje się 

za związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli w stosunku do nich została 

wydana ostateczna decyzja organu nadzoru budowlanego, na podstawie której trwale 

wyłączono budynek/budowlę lub ich części z użytkowania. O stawkach podatku od 

nieruchomości od budynków/budowli w złym stanie technicznym nie będzie przesądzać już 

uznanie fiskusa. 
[pobierz artykuł] 
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