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CIT  
 

Koszt udziału osób towarzyszących w imprezie integracyjnej 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 05-10-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 

sierpnia 2015 r. (IBPB-1-3/4510-128/15/AW). Spółka organizowała imprezy integracyjne 

finansowane ze środków obrotowych, w których brali udział pracownicy, członkowie ich rodzin 

oraz osoby towarzyszące im. Zatrudnieni zgłaszali chęć uczestnictwa poszczególnych osób  

i pobierali bloczki, które mogły być wymieniane na jedzenie oraz napoje w trakcie imprezy. 

Uczestnictwo w pikniku nie było obowiązkowe ani kontrolowane przez spółkę. Spotkania miały 

na celu wzmocnienie motywacji pracowników oraz poprawę ich wzajemnych relacji,  

a w konsekwencji zwiększenie efektywności pracy. Spółka zapytała izbę skarbową, czy może 

zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie wydatki na organizację imprez integracyjnych. 

Organ zgodził się na ujęcie w kosztach tylko wydatków dotyczących pracowników oraz 

członków ich rodzin. Zdaniem fiskusa, nie mogą być natomiast zaliczone do kosztów wydatki 

w części przypadającej na osoby towarzyszące pracownikom, gdyż nie jest możliwe 

wykazanie związku przyczynowego między ich poniesieniem a uzyskiwanym przychodem. 

[pobierz artykuł] 

 
Odsetki nie zmniejszą TBS-om CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 06-10-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Ministra Finansów z dnia 23 września  

2015 r. (DD6/033/100/MNX/10). Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) prowadziło 

działalność mającą na celu zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej,  

a także zajmowało się administrowaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Spór 

w sprawie dotyczył art. 17 ust. 1 pkt 44 uCIT, zgodnie z którym zwolnione od podatku są 

dochody TBS uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na cele 

związane z utrzymaniem tych zasobów. Spółka zapytała fiskusa, czy koszt spłaty odsetek od 

kredytów zaciągniętych na budowę mieszkań będzie kosztem z działalności dotyczącej 

gospodarki mieszkaniowej i czy przychody z czynszów w części przeznaczonej na spłatę 

odsetek będą przychodem z tej działalności. Spółka uważała, że spłata omawianych odsetek 

nie mieści się w pojęciu „zasoby mieszkaniowe”, a część czynszu przeznaczona na spłatę 

odsetek nie jest przychodem przeznaczonym na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. 

Początkowo Izba Skarbowa w Katowicach uznała ten pogląd za prawidłowy, jednakże Minister 

Finansów zmienił to stanowisko z urzędu wskazując, że „odsetki płacone w okresie po 

powstaniu zasobu mieszkaniowego stanowią koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi”.  

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Rozliczenie VAT od kosztów paliwa sprzedanego pracownikowi  

Źródło: Rzeczpospolita, Ewa Kurmanowska, 05-10-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2015 r. 

(ILPP2/4512-1-250/15-4/MN). Spółka wykorzystywała w działalności firmowej samochody  

o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, od których odliczała połowę VAT. Zgodnie  

z obowiązującym w firmie regulaminem, pojazdy mogły być wykorzystywane także do celów 

prywatnych pracowników. Firma udostępniała samochody nieodpłatnie zatrudnionym,  

a pracownicy musieli nabywać paliwo na własny koszt. W związku z tym, iż paliwo było 

tankowane w danym momencie na cele prywatne oraz służbowe, ostateczna ilość paliwa 

zużytego na cele prywatne obliczana była na podstawie jego faktycznego zużycia na 

podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, oświadczenia pracownika oraz faktury VAT 

http://www.sl.gofin.pl/ibpb-1-34510-12815aw-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,7lqll99w0,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/koszt-udzialu-osob-towarzyszacych-w-imprezie-integracyjnej-2015-80,artykul,146696.html
http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/310069984-Odsetki-nie-zmniejsza-TBS-om-CIT.html
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wystawionej na całe paliwo. Spółka miała wątpliwości, czy odsprzedaż części paliwa 

przeznaczonego na cele prywatne pracownika stanowi dostawę towarów opodatkowaną VAT 

oraz czy ma ona obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej rozliczeń kosztów 

paliwa. Organ potwierdził wnioskodawczyni, że odsprzedaż paliwa jest odpłatną dostawą 

towarów, w związku z czym spółka powinna rejestrować na kasie rozliczenia za paliwo. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Przy zakupie bankowozu nie zawsze przysługiwało pełne odliczenie VAT 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 08-10-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 23 lipca 2015 r. (I FSK 855/14). Spółka prowadziła 

działalność w zakresie sprzedaży paliw. W 2012 r. zawarła umowę leasingu pojazdu, który po 

dokonanych zmianach konstrukcyjnych został zakwalifikowany jako pojazd specjalny – 

bankowóz typu C. Miał on być wykorzystywany w działalności firmowej do przewozu znacznej 

ilości gotówki w czasie weekendów. Wnioskodawczyni uważała, że może odliczyć cały VAT od 

leasingowanego samochodu oraz paliwa kupowanego do niego. Organ uznał jednak ten 

pogląd za błędny. Spółka wniosła skargę do WSA, który uchylił interpretację fiskusa. Zdaniem 

sądu I instancji, organ nie wyjaśnił, na jakiej podstawie uznał, że pojazd specjalny powinien 

służyć takiej działalności opodatkowanej, w której korzystanie z niego jest niezbędne. 

Ostatecznie jednak NSA wydał rozstrzygnięcie niekorzystne dla spółki. Sąd kasacyjny 

wskazał, że możliwość pełnego odliczenia VAT nie wynika z samego faktu używania pojazdu 

specjalnego w działalności opodatkowanej. „Wykorzystywanie tego pojazdu powinno być 

ściśle powiązane z profilem działalności gospodarczej podatnika”. 
[pobierz artykuł] 

 

Odliczenie VAT przy komercyjnym wynajmie samochodów pracownikom na 

zasadach rynkowych  

Źródło: Rzeczpospolita, Andrzej Dzidowski, 08-10-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2015 r.  

(I SA/Po 398/15). Spółka zawarła umowę leasingu samochodu osobowego, który był 

użytkowany wyłącznie przez jej prezesa do celów służbowych. Firma prowadziła ewidencję 

przebiegu pojazdu. Aktualnie podatniczka planuje zawrzeć z prezesem umowę, na podstawie 

której samochód będzie mógł być przez niego wykorzystywany do użytku prywatnego na 

zasadach odpłatnego najmu. Spółka będzie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu 

przejazdów służbowych oraz prywatnych. Za te ostatnie płacony będzie czynsz uzależniony 

od liczby faktycznie przejechanych kilometrów na cele niezwiązane z prowadzoną 

działalnością. Spółka zapytała więc fiskusa, czy może odliczać cały VAT z faktur 

dokumentujących raty leasingowe. Jej zdaniem, jest to możliwe, gdyż pojazd jest częściowo 

używany do jazd służbowych, a częściowo na zasadach odpłatnego wynajmu, co jest 

czynnością związaną z działalnością spółki. Zarówno organ, jak i WSA uznały ten pogląd za 

nieprawidłowy. Sąd podkreślił, że „dla pełnego odliczenia podatnik ma zapewnić w swojej 

firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych”. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

PIT: Zysk z pensjonatu dla koni to przychód z działalności  
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-10-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 29 września 2015 r. (II FSK 1628/13). 

Jako właścicielka gospodarstwa rolnego podatniczka zajmowała się uprawą zbóż. Posiadała 

również 5 koni. W toku postępowania fiskus ustalił, że kobieta zawarła 12 umów o chów 

zwierząt, tj. cudzych koni. Zdaniem organu, aktywność taka nie jest działalnością rolniczą. 

Zyski z opieki nad zwierzętami należało więc zaliczyć do źródła: pozarolnicza działalność 

gospodarcza, a to oznaczało mniej korzystny sposób opodatkowania PIT. Spór trafił na drogę 

sądową, a rację fiskusowi przyznały sądy administracyjne obu instancji. WSA wskazał,  

że działania skarżącej polegające na opiece nad cudzymi zwierzętami ukierunkowane były na  

 

http://www4.rp.pl/VAT/310059991-Rozliczenie-VAT-od-kosztow-paliwa-sprzedanego-pracownikowi.html
http://www.sl.gofin.pl/i-fsk-85514-wyrok-nsa,s985rx2yy,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/przy-zakupie-bankowozu-nie-zawsze-przyslugiwalo-pelne-2015-81,artykul,146812.html
http://www4.rp.pl/VAT/310089982-Odliczenie-VAT-przy-komercyjnym-wynajmie-samochodow-pracownikom-na-zasadach-rynkowych.html
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osiągnięcie zysku. Zdaniem sądu, jej działaniu można przypisać cechę zorganizowanej 

działalności. NSA z kolei wskazał, że działalność, która polega na bieżącym utrzymaniu oraz 

opiece nad końmi będącymi własnością innych osób, nie może być traktowana jako 

działalność rolnicza. 
[pobierz artykuł] 

 
Urząd skarbowy nie chce podatku PIT od kubka i długopisu 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 07-10-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Ministra Finansów z dnia 16 września 2015 r. 

(DD3.8222.2.375.1.2015.KDJ). Sprawa dotyczyła spółki, która postanowiła zmienić swoje 

logo. W związku z tym podatniczka przekazała pracownikom gadżety promujące nowa markę, 

tj. kubek, torbę śniadaniową, długopis oraz smycz na służbowy identyfikator. Zdaniem 

wnioskodawczyni, zatrudnieni nie uzyskali przychodu, gdyż otrzymane przez nich przedmioty 

nie miały dla nich żadnej wartości majątkowej. Spółka powołała się na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) dotyczący uzyskiwania przychodu z nieodpłatnych 

świadczeń. Organ wydał jednak rozstrzygnięcie niekorzystne dla wnioskodawczyni wskazując, 

że w omawianej sprawie pracownicy osiągną przychód. Co do wyroku Trybunału izba 

skarbowa stwierdziła, że odnosi się on do imprez integracyjnych, a nie świadczeń 

promocyjnych. Interpretacja fiskusa została jednak zmieniona przez Ministra Finansów. 

Zgodnie z nowym stanowiskiem, istnieje wprawdzie możliwość określenia wartości 

przekazywanych pracownikom gadżetów, ale nie stanowią one dla zatrudnionych 

przysporzenia majątkowego.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Brak wszystkich ścian nie wyklucza podatku od nieruchomości  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 07-10-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 25 września 2015 r. (II FSK 2086/13). Spółka 

wybudowała budynek biurowo-usługowy z halą magazynową oraz parkingiem podziemnym. 

Nad parkingiem znajdowały się pomieszczenia biurowo-magazynowe, a na tym samym 

poziomie co parking – pomieszczenia użytkowe, osłonięte ścianami z każdej strony. Wjazd na 

parking pozostawał otwarty, gdyż część przegród budowlanych wydzielających go  

z przestrzeni nie zostało wybudowane. Z pozostałych stron parking był osłonięty ścianami 

całego budynku oraz hali. Spółka zapytała fiskusa, czy w stanie prawnym obowiązującym od 

początku 2008 r. niewydzielona z przestrzeni powierzchnia parkingu spełnia definicję 

powierzchni użytkowej z ustawy prawo budowlane. Organ wskazał jednak, że garaż należało 

opodatkować w całości jako budynek. Jego zdaniem, brak części ścian nie wyklucza, że w/w 

parking nie jest budynkiem. W związku z tym powierzchnię użytkową garażu spółka powinna 

wykazać jako powierzchnię użytkową budynku związanego z prowadzoną działalnością. 

Wprawdzie WSA uznał pogląd fiskusa za błędny, jednakże NSA podzielił ostatecznie 

stanowisko organu wskazując, że „pojęcia przegrody budowlanej nie można zawężać do 

ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa”. 
[pobierz artykuł] 
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