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CIT  
 

Umowa toolingu a przychód z nieodpłatnych świadczeń 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 09-11-2015 

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

września 2015 r. (IBPB-1-2/4510-267/15/AK). Spółka produkowała elementy do systemów 

grzewczych. Jej klienci byli właścicielami lub współwłaścicielami urządzeń, które firma 

wykorzystywała w prowadzonej działalności. Spółka podpisywała z nimi porozumienia  

w ramach tzw. umów toolingu, zgodnie z którymi obie strony były zobowiązane do spełnienia 

względem siebie ekwiwalentnych świadczeń. Klienci udostępniali spółce maszyny bez 

ponoszenia dodatkowych opłat, natomiast podatniczka musiała wykorzystywać je zgodnie z 

przeznaczeniem w celu wytwarzania towarów dla kontrahentów. Spółka wskazała także, że na 

podstawie zawartych umów mogłaby oferować klientom towary w korzystniejszej cenie, niż 

gdyby umowy toolingu nie zostały zawarte. Zdaniem wnioskodawczyni, w omawianej sytuacji, 

w związku z wykorzystywaniem urządzeń kontrahentów bez ponoszenia dodatkowych opłat, 

spółka nie osiągnie przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdyż obie strony umowy są 

zobowiązane do świadczenia wzajemnego. Organ w pełni podzielił pogląd wnioskodawczyni. 

[pobierz artykuł] 

 
Odszkodowanie a przychód w CIT  

Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Żydziak, 09-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 

września 2015 r. (IBPB-1-2/4510-262/15/KP). Spółka postanowiła wykupić polisę 

ubezpieczeniową na zabezpieczenie spłaty należności, jakie przysługiwały jej względem 

kontrahentów, z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług. Ochroną objęta była utrata 

należności spółki, jeżeli została spowodowana ryzkiem handlowym. Zgodnie z polisą, z chwilą 

wypłaty odszkodowania na ubezpieczyciela przechodziły wszelkie roszczenia spółki, za które 

wypłacono odszkodowanie. Spółka zapytała izbę skarbową, czy otrzymane odszkodowanie 

będzie prowadziło do powstania po jej stronie przychodu, a jeżeli tak, czy będzie mogła 

rozliczyć w kosztach ubezpieczoną należność handlową w kwocie brutto. Izba skarbowa 

uznała jednak ten pogląd za nieprawidłowy. Zdaniem fiskusa, wypłata odszkodowania stanowi 

uregulowanie należności wobec wierzyciela. Skoro spółka rozpoznała już przychód z tytułu 

należności wobec kontrahentów w momencie wykonania dostawy lub wyświadczenia usługi, 

wypłata odszkodowania skutkuje powstaniem dodatkowego przychodu, a zatem 

wnioskodawczyni nie może rozpoznać kosztów tytułem otrzymania odszkodowania. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Najem: faktury trzeba wystawiać do końca umowy najmu 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 09-11-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 12 października 2015 

r. (I SA/Rz 792/15). Jako właściciel galerii handlowej spółka zawarła z innym podmiotem 

umowę najmu lokalu na 5 lat. Najemca wypowiedział ją jednak już po trzech latach i opuścił 

lokal przestając płacić czynsz. Spółka uważała, że wypowiedzenie umowy było bezskuteczne, 

gdyż odbyło się bez zachowania jakiegokolwiek warunku zawartego w umowie. Domagała się 

więc zaległego czynszu. Spółka miała wątpliwości, czy w zaistniałej sytuacji powinna nadal 

wystawiać faktury VAT za najem. Jej zdaniem, skoro najemca opuścił lokal, faktury nie 

dokumentowałyby żadnego zdarzenia gospodarczego. Fiskus nie podzielił jednak tego 

stanowiska stwierdzając, że skoro umowa najmu nie została skutecznie wypowiedziana (a tak 

twierdziła sama spółka), to wnioskodawczyni nadal świadczy usługę na rzecz najemcy. 

http://www.sl.gofin.pl/ibpb-1-24510-26715ak-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,tdkrw3j6z,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/umowa-toolingu-a-przychod-z-nieodplatnych-swiadczen-2015-90,artykul,147832.html
http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311099993-Odszkodowanie-a-przychod-w-CIT.html
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Wprawdzie spółka skierowała sprawę na drogę sądową, jednakże WSA  

w Rzeszowie oddalił ją w całości podzielając pogląd organu. Sąd podkreślił, iż „fakt, że 

najemca nie konsumuje usługi w postaci najmu, nie ma większego znaczenia, gdyż lokal jest 

pozostawiony do jego dyspozycji i nie doszło do skutecznego rozwiązania stosunku najmu”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Oszustwa w VAT: Przedsiębiorca nie może zostać ukarany za nadużycia 
kontrahenta  
Źródło: Rzeczpospolita, Konrad Gawdzik, 09-11-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia z 22 października 

2015 r. (C-277/14). Polska spółka Stehcemp kupiła paliwo od innej polskiej firmy Finnet 

odliczając podatek VAT. Organ odmówił jednak prawa do odliczenia wskazując, że faktury 

zostały wystawione przez podmiot nieistniejący. Spółka Finnet nie była bowiem 

zarejestrowana do celów VAT, nie składała deklaracji podatkowych, nie płaciła podatków oraz 

nie miała koncesji na obrót paliwami. Spółka wniosła skargę do WSA, ale została ona 

oddalona. Sąd I instancji wskazał, że Stehcemp nie dochowała należytej staranności i nie 

upewniła się, czy przeprowadzone transakcje nie noszą znamion przestępstwa. Spółka 

wniosła skargę do NSA podnosząc, że działała w dobrej wierze, gdyż otrzymała od firmy 

Finnet dokumenty rejestracyjne potwierdzające, że ta działała legalnie. Z kolei NSA skierował 

pytanie prejudycjalne do TSUE w zakresie prawa do odliczenia VAT przez spółkę. Trybunał 

stwierdził ostatecznie, że skoro na fakturze wystawionej przez kontrahenta znajdują się 

wszystkie wymagane elementy (numer identyfikacji podatkowej VAT, nazwa, adres 

podatnika, liczba i rodzaj dostarczanych towarów), to spółka miała prawo odliczyć podatek. 
[pobierz artykuł] 

 

Podstawa opodatkowania VAT przy imporcie towarów 

Źródło: Rzeczpospolita, Olga Jędrzejewska, 09-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 29 

września 2015 r. (PT2.8101.1.2015.SJK.20), wydaną wskutek licznych wątpliwości 

dotyczących ustalania podstawy opodatkowania w imporcie towarów po nowelizacji art. 30b 

ust. 4 uVAT. Kwestią sporną były koszty dodatkowe, wliczane do podstawy opodatkowania. 

Według w/w przepisu, przy imporcie towarów do podstawy wlicza się jako koszty dodatkowe 

koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, jeżeli nie zostały włączone do 

wartości celnej, ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju oraz 

wynikające z transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium UE, 

jeżeli to miejsce nie jest znane w chwili importu. Zdaniem ministra, jeżeli w chwili przywozu 

towarów znane jest tylko pierwsze miejsce przeznaczenia, do podstawy opodatkowania wlicza 

się tylko koszty dodatkowe ponoszone do tego miejsca przeznaczenia i niewliczone do 

wartości celnej. Jeżeli jednak znane jest inne miejsce przeznaczenia na terytorium UE  

w chwili importu, w podstawie uwzględnia się w/w koszty poniesione także w pierwszym 

miejscu przeznaczenia, gdyż wynikają one z transportu do innego miejsca przeznaczenia. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

PIT od programów managerskich 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 10-11-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 

października 2015 r. (IBPB-2-2/4511-421/15/MZM). Spółka planowała wprowadzić dla kadry 

kierowniczej dodatkowe wynagrodzenie w postaci kuponów bonusowych. Premia ta miała być 

zmienna i niepewna, a jej ostateczne otrzymanie uzależniono od osiągnięcia przez firmę 

odpowiednich wyników. Kupony miały mieć postać papierów wartościowych emitowanych 

przez spółkę na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Spółka uważała, że jej pracownicy nie 

osiągną przychodu jedynie w wyniku przekazania im kuponów bonusowych. Przychód 

powstanie dopiero w momencie realizacji ewentualnych praw z nich wynikających. Zdaniem 

spółki, zatrudnieni osiągną przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany stawką 19%. 

http://www4.rp.pl/VAT/311099970-Najem-faktury-trzeba-wystawiac-do-konca-umowy-najmu.html
http://www4.rp.pl/VAT/311099987-Oszustwa-w-VAT-Przedsiebiorca-nie-moze-zostac-ukarany-za-naduzycia-kontrahenta.html
http://www4.rp.pl/VAT/311099995-Podstawa-opodatkowania-VAT-przy-imporcie-towarow.html
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Organ podzielił pogląd wnioskodawczyni w zakresie momentu powstania przychodu, ale nie 

zgodził się co do źródła tego przysporzenia. Izba skarbowa uznała, że kupony nie są 

papierami wartościowymi, gdyż nie można ich sprzedać. Zdaniem fiskusa, omawiane 

przychody powinny być zaliczone do innych źródeł i opodatkowane według skali podatkowej.  
[pobierz artykuł] 

 
Opodatkowanie sprzedaży gruntów rolnych 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 12-11-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 28 sierpnia 2015 r. (II FSK 1683/13). Podatnik 

nabył w 2008 r. grunty orne, które podzielił na działki trzy lata później. Podzielona 

nieruchomość nie utraciła rolnego charakteru, działki nie były objęte miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego oraz nie zostały wydane dla nich warunki zabudowy. 

Podatnik planował sprzedać przedmiotowe działki. Wnioskodawca zaznaczył, że w dniu 

sprzedaży nieruchomości nadal będą miały charakter rolny, co zostanie potwierdzone aktem 

notarialnym. Podatnik nie wiedział jednak, czy po sprzedaży przeznaczenie nieruchomości 

zostanie zmienione. Zapytał więc fiskusa, czy przychód uzyskany ze sprzedaży będzie 

korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 uPIT. Podatnik twierdził, że 

zwolnienie będzie mu przysługiwać, gdyż o statusie gruntów decyduje ich rejestr. Innego 

zdania był fiskus, który stwierdził, że „o zachowaniu bądź niezachowaniu rolnego charakteru 

gruntu świadczą okoliczności faktyczne - faktyczny zamiar nabywcy”. W związku z tym brak 

wiedzy co do przyszłego wykorzystania gruntu uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. 

Stanowisko podatnika w pełni podzieliły jednak sądy administracyjne obu instancji. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Fiskus może zmienić wysokość tylko nieprzedawnionego podatku 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 12-11-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 24 września 2015 r. (II FSK 2608/13). Sprawa 

dotyczyła małżonków, którzy w zeznaniu za 2005 r. wykazali podatek dochodowy do zwrotu 

w kwocie 2204 zł. Fiskus wszczął jednak postępowanie podatkowe w zakresie tego rozliczenia 

i wydał decyzję 8 grudnia 2011 r. określającą podatek na poziomie 9111 zł. Podatnicy 

uregulowali brakującą różnicę składając jednocześnie odwołanie od decyzji fiskusa. Izba 

skarbowa podtrzymała jednak stanowisko organu pierwszej instancji w dniu 15 marca 2012 r. 

Sprawa trafiła na drogę sądową. Podatnicy domagali się uchylenia decyzji izby skarbowej 

wskazując, że została ona wydana po upływie terminu przedawnienia zobowiązania 

podatkowego. Podatek przedawnił się z dniem 31 grudnia 2011 r., a nie wystąpiły żadne 

okoliczności powodujące przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Zapłata 

podatku wyliczonego przez organ spowodowała wygaśnięcie zobowiązania. NSA podzielił 

ostatecznie stanowisko podatników, że decyzja organu została wydana po upływie terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. Podatek wskazany w zeznaniu wygasł poprzez 

zapłatę, a różnica między kwotą podatku a kwotą zapłaconą stanowi nadpłatę.  
[pobierz artykuł] 
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http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311109962-PIT-od-programow-managerskich.html
http://www.sl.gofin.pl/ii-fsk-168313-wyrok-nsa,0i89ijzit,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/opodatkowanie-sprzedazy-gruntow-rolnych-2015-91,artykul,147958.html
http://www.sl.gofin.pl/ii-fsk-260813-wyrok-nsa,wpm821grd,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/fiskus-moze-zmienic-wysokosc-tylko-nieprzedawnionego-podatku-2015-91,artykul,147957.html

