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CIT  
 

Będzie nowa uchwała w sprawie nagród i premii 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek, 14-10-2015 

W niniejszym artykule autor omawia postanowienie NSA z dnia 13 października 2015 r.  

(II FSK 3069/13). Sąd skierował nim do swojego poszerzonego składu do rozpatrzenia 

sprawę dotyczącą uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów spółki wypłaconych 

pracownikom wynagrodzeń, premii i nagród pochodzących z podziału wyniku finansowego 

netto. Wprawdzie już w tym roku NSA podjął uchwałę w omawianym zakresie (akt II FPS 

3/15), ale zdaniem sędziów orzekających w niniejszej sprawie była ona niewystarczająca, 

gdyż odwoływała się jedynie do aspektów prawnych, a pomijała aspekty ekonomiczne. 

Zdaniem składu sędziowskiego, te ostatnie powinny mieć decydujące znaczenie dla 

rozwiązania omawianego problemu. Należy bowiem uwzględnić fakt, iż wynik finansowy 

firmy, który został już sprawdzony przez biegłego rewidenta, nie może być ponownie 

weryfikowany. Zgodnie z w/w uchwałą NSA, wypłata nagród i premii z zysku po 

opodatkowaniu nie wyklucza zaliczenia ich do kosztów, gdyż zakaz taki nie wynika z żadnego 

przepisu, szczególnie z art. 16 uCIT, będącego katalogiem wydatków wyłączonych z kosztów. 

[pobierz artykuł] 

 
Przy aporcie akcji można naliczyć wyższe koszty  

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 14-10-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 13 października 2015 r. (II FSK 

534/13). Podatnik objął akcje w spółce akcyjnej wnosząc do niej aport w postaci akcji innej 

spółki komandytowo-akcyjnej (SKA). Jego zdaniem, przychód z objęcia akcji spółki 

kapitałowej może być pomniejszony o koszt odpowiadający wartości nominalnej wniesionych 

aportem akcji SKA. Organ nie zgodził się jednak z tym poglądem. Zdaniem izby skarbowej, 

zastosowanie w omawianej sytuacji powinien mieć art. 15 ust. 1j pkt 3 uCIT, w myśl którego 

kosztem są jedynie wydatki na nabycie wkładu wniesionego do SKA. Wprawdzie fiskus 

próbował dochodzić swoich racji na drodze sądowej, ale zarówno WSA, jak i NSA przyznały 

rację podatnikowi. Sąd kasacyjny podkreślił, że w omawianej sprawie będzie miał 

zastosowanie przepis art. 15 ust. 1j pkt 2 lit. a) uCIT „pozwalający na określenie kosztów  

w wysokości wartości nominalnej akcji. Stosuje się go także wtedy, gdy przedmiotem aportu 

są akcje s.k.-a.”. NSA nie znalazł przesłanek do tego, aby ograniczyć stosowanie w/w 

przepisu do wnoszonych aportem udziałów spółek z o.o. oraz akcji spółek akcyjnych. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów reklamowych 
a rozliczenie VAT 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 12-10-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

(IPTPP1/4512-371/15-4/AK). Spółka produkowała płytki ceramiczne, które sprzedawała do 

hurtowni materiałów budowlanych oraz sklepów dokonujących sprzedaży detalicznej. W celu 

zintensyfikowania sprzedaży spółka przekazywała swoim partnerom handlowym materiały 

reklamowe (banery, plakaty, katalogi produktowe, wzorniki). Zdaniem wnioskodawczyni, 

nieodpłatne przekazanie kontrahentom materiałów reklamowych nie stanowi czynności 

opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż ich odbiorcy nie uzyskują żadnej korzyści majątkowej. 

Przekazywane materiały są jedynie nośnikami reklamy oraz stanowią informacje  

o produktach oferowanych przez podatnika. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za 

prawidłowe. Izba skarbowa wskazała, że dla oceny, czy nieodpłatne przekazanie towarów  

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/899507,bedzie-nowa-uchwala-w-sprawie-nagrod-i-premii.html
http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/310149970-Przy-aporcie-akcji-mozna-naliczyc-wyzsze-koszty.html
http://www.sl.gofin.pl/iptpp14512-37115-4ak-dyrektor-izby-skarbowej-w-lodzi,ab7jzfzqc,1.html
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podlega VAT, niezbędne jest określenie, czy przekazywane towary mają dla nabywcy 

jakąkolwiek wartość użytkową (konsumpcyjną). Organ stwierdził, że w omawianej sprawie 

materiały reklamowe nie mają takiej wartości, więc nie powstaje obowiązek zapłaty VAT. 
 

[pobierz artykuł] 

 
VAT: wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie to dostawa - wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 13-10-2015 

Autor artykułu analizuje uchwałę NSA z dnia z dnia 12 października 2015 r. (I FPS 1/15) 

podjętą w poszerzonym – siedmioosobowym składzie. Prezydent miasta na prawach powiatu 

reprezentujący Skarb państwa przejął na własność za odszkodowaniem nieruchomości od 

gminy pod budowę drogi. Wojewoda wydał najpierw decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi,  

a następnie odrębną decyzją ustalił na rzecz gminy odszkodowanie za wywłaszczenie. Środki 

miały być wypłacone przez prezydenta miasta. Spór w sprawie dotyczył opodatkowania VAT. 

Fiskus twierdził, że w omawianej sytuacji powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT. Z kolei 

WSA odrzucił ten pogląd. Sprawa trafiła do NSA, który postanowił skierować sprawę do 

swojego poszerzonego składu. Zgodnie z jego rozstrzygnięciem, przeniesienie prawa 

własności nieruchomości z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie można 

uznać za czynność opodatkowaną VAT w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 uVAT. Zdaniem NSA, 

mamy do czynienia z dostawą, „która nie skutkuje ekonomicznym obciążeniem 

wywłaszczonego ciężarem uiszczenia podatku z tytułu tej czynności”.  
[pobierz artykuł] 

 

Syndyk nie dolicza VAT do zwróconych mu wydatków  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 15-10-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 11 września 2015 r. (I FSK 862/14). 

Sprawa dotyczyła syndyka, który w związku z wykonywaniem czynności w postępowaniu 

upadłościowym występował do sądu upadłościowego o zwrot kosztów przejazdu własnym 

samochodem oraz opłat parkingowych. Otrzymywał on kwotę wynikającą z postanowienia 

sądu, jednakże nie wystawiał żadnej faktury VAT. Syndyk postanowił zapytać fiskusa,  

czy zwrot wydatków obejmujących koszty podróży oraz biletów parkingowych jest 

świadczeniem usługi w rozumieniu uVAT. Zdaniem wnioskodawcy, kwoty te nie powinny być 

fakturowane. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny. Zdaniem izby skarbowej, zwracane 

syndykowi wydatki są ściśle związane ze świadczoną przez niego usługą i stanowią jeden  

z elementów jego wynagrodzenia. Syndyk powinien więc wystawiać fakturę VAT  

w omawianym przypadku. Wnioskodawca zaskarżył rozstrzygnięcie organu, a rację przyznały 

mu sądy administracyjne obu instancji. WSA i NSA zgodnie podkreśliły, że z ustawy Prawo 

upadłościowe i naprawcze nie wynika, że zwrot wydatków dla syndyka jest jego 

wynagrodzeniem czy elementem wynagrodzenia. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Trener sportowy może być przedsiębiorcą - wyrok NSA  
Źródło: Rzeczpospolita, Magda Koczwara, 12-10-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 1 września 2015 r. (II FSK 1204/13). 

Towarzystwo sportowe podpisało z kilkoma osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 

umowę o świadczenie usług trenerskich. Każdy z trenerów wystawiał na koniec miesiąca 

fakturę lub rachunek na należne mu wynagrodzenie. Towarzystwo sportowe postanowiło 

wystąpić do fiskusa z wnioskiem o potwierdzenie, że w ramach w/w umów trenerzy wykonują 

pozarolniczą działalność gospodarczą. Organ stwierdził jednak, że przychody trenerów  

z umów podpisanych z klubem powinny być zaliczone do działalności wykonywanej osobiście 

z uwagi na osobisty charakter czynności wykonywanych przez trenerów. Wprawdzie WSA 

podtrzymał pogląd izby skarbowej, jednakże NSA uchylił rozstrzygnięcie organu oraz WSA. 

Sąd kasacyjny powołał się na uchwałę NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FPS 1/15), zgodnie 

z którą przychody sportowca mogą być zaliczone do działalności gospodarczej po spełnieniu  

http://www.gazetapodatkowa.pl/nieodplatne-przekazanie-kontrahentom-materialow-reklamowych-2015-82,artykul,146914.html
http://www4.rp.pl/Finanse/310139960-VAT-wywlaszczenie-w-zamian-za-odszkodowanie-to-dostawa---wyrok-NSA.html
http://www4.rp.pl/VAT/310159981-Syndyk-nie-dolicza-VAT-do-zwroconych-mu-wydatkow.html
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określonych warunków. NSA wskazał także na fakt, iż czynności wykonywane przez trenerów 

są działalnością wykonywaną w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej.  
[pobierz artykuł] 

 
Firma nie musi mieć potwierdzenia odbioru PIT-11 wysłanego pracownikowi 
e-mailem  
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-10-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2015 r. (I SA/Bd 

505/15). Firma zatrudniająca około 150 pracowników rozważała dostarczenie im rocznej 

informacji o osiągniętych dochodach PIT-11 w formie elektronicznej. Korespondencja miała 

być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej z bezpiecznym podpisem 

elektronicznym. W ten sposób firma chciała zaoszczędzić czas oraz ograniczyć wydatki. 

Podatniczka zaznaczyła jednak, że część pracowników odbierając korespondencję e-mailową 

nie klika w opcję „potwierdzam odbiór”. Zdaniem spółki, opisana wyżej forma dostarczenia 

formularza PIT-11 jest dopuszczalna i pozwala sądzić, że informacje o dochodach zostały 

dostarczone zatrudnionym. Organ nie do końca zgodził się z wnioskodawczynią. Jego 

zdaniem, spółka powinna dysponować dowodem dostarczenia pracownikom formularza PIT-

11 za pomocą poczty elektronicznej, a opisany wyżej sposób dostarczenia nie spełnia tego 

warunku. Spółka zaskarżyła interpretację fiskusa, a rację przyznał jej WSA w Bydgoszczy. 

Sąd wskazał, że przepisy prawa stanowią jedynie o „przesłaniu” informacji drogą 

elektroniczną bez uściślania zakresu tego pojęcia.  
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Podatek od nieruchomości po zakończeniu budowy 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 15-10-2015 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2015 r. (III SA/Wa 

612/14). W wyniku przeprowadzonej kontroli organ podatkowy stwierdził, że podatnicy nie 

zgłosili do opodatkowania podatkiem od nieruchomości z początkiem 2009 r. budynku 

biurowo-handlowego, którego budowę zakończono 16 grudnia 2008 r. Potwierdzały to wpisy 

w dzienniku budowy. Podatnicy twierdzili jednak, że właściwe organy nie zostały 

powiadomione o zakończeniu budowy w 2008 r., a prace w tym budynku były jeszcze 

prowadzone w 2009 r. W związku z tym obowiązek podatkowy nie zaktualizował się  

z początkiem tego roku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie podzieliło jednak tego 

poglądu wskazując, że z przepisów ustawy Prawo budowlane nie wynika, że zakończenie 

budowy następuje dopiero w momencie zawiadomienia organu o tym fakcie. Wprawdzie 

podatnicy wnieśli skargę do WSA, ale sąd podtrzymał pogląd organu. WSA wskazał,  

że materiał dowodowy zebrany w sprawie świadczy, że faktyczne zakończenie budowy 

nastąpiło w grudniu 2008 r. Dziennik budowy zawierał wpisy potwierdzające zakończenie 

prac, „ale złożenie tego dokumentu nie było konieczne do uznania, iż nastąpiło faktyczne 

zakończenie budowy, od którego uzależnione jest objęcie nieruchomości podatkiem”. 
[pobierz artykuł] 

 
 
DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 

 
ul. Kutnowska 1-3 
53-135 Wrocław 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni  

opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 
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