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CIT  
 

Aport akcji w kosztach można rozliczyć według ich wartości nominalnej 

Źródło: Rzeczpospolita, Kamil Ciodyk, 16-11-2015 

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

534/13). Spółka posiadała akcje innej spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), które objęła  

w zamian za aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. 

Zdaniem spółki, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r., wnosząc aportem akcje 

SKA do spółki akcyjnej, podatniczka miała prawo określić koszty uzyskania przychodów 

według wartości nominalnej wniesionych aportem akcji SKA. Organ uznał jednak ten pogląd 

za błędny. W opinii izby skarbowej, kosztami uzyskania przychodów z tytułu objęcia akcji 

spółki akcyjnej będzie w omawianej sprawie wartość wydatków poniesionych przez 

wnioskodawczynię  na nabycie wkładu niepieniężnego, niezaliczonych do kosztów 

podatkowych. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową, a rację przyznały jej sądy 

administracyjne obu instancji. WSA i NSA zgodnie potwierdziły, że w omawianej sprawie 

koszty uzyskania przychodów należało rozliczyć w wysokości wartości nominalnej wniesionych 

aportem akcji SKA. 

[pobierz artykuł] 

 
Odszkodowanie za zwolnienie to koszt  

Źródło: Rzeczpospolita, Redakcja Rzeczpospolitej, 18-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 17 listopada 2015 r. (II FSK 

2565/13). Spółka postanowiła rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia ze swoim 

prezesem zobowiązując się do wypłaty na jego rzecz kwoty 35 tys. euro. Prezes wniósł 

sprawę do sądu domagając się od spółki przywrócenia do pracy i odszkodowania za okres 

pozostawania bez pracy w wysokości 25 tys. zł miesięcznie lub zamiennie zasądzenie 300 tys. 

zł odszkodowania. W wyniku zawartej ugody zmieniono podstawę rozwiązania umowy o pracę 

na za porozumieniem stron, a spółka zobowiązała się wypłacić odszkodowanie. Zapytała więc 

fiskusa, czy może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Jednakże organ podatkowy 

oraz WSA uznały, że nie ma takiej możliwości. Izba skarbowa oraz sąd I instancji uznały,  

że sporny wydatek, choć nie jest wyłączony z katalogu kosztów, nie spełnia podstawowego 

kryterium, tj. związku z przychodami pracodawcy z uwagi na sanacyjny charakter. NSA nie 

podzielił jednak tego poglądu. Sąd kasacyjny wskazał, że wypłata 35 tys. euro jest racjonalna 

z uwagi na ryzyko wyższego odszkodowania oraz dodał, że „skoro po jednej stronie powstaje 

przychód, druga strona powinna mieć możliwość rozliczenia kosztu”. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Stawki VAT: stuprocentowy sok i napój to nie to samo 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 16-11-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 16 listopada 2015 r. (I FSK 759/14). Spółka 

posiadała sieć delikatesów, w których sprzedawała m.in. soki z owoców i warzyw, napoje 

owocowe z udziałem soków, napoje o smaku owocowym oraz napoje gazowane. Podatniczka 

postanowiła zapytać fiskusa, czy wszystkie te towary może opodatkowywać VAT według 

stawki 5% bezpośrednio na podstawie unijnej dyrektywy. Przedstawiając swoje stanowisko 

wnioskodawczyni wskazała, że w/w produkty powinny być objęte jedną, preferencyjną stawką 

VAT, gdyż wszystkie napoje są do siebie podobne oraz konkurencyjne. Fiskus uznał jednak 

ten pogląd za błędny wskazując, że wymienione przez spółkę towary nie są do siebie ani 

podobne, ani konkurencyjne względem siebie. Ponadto, zgodnie z dyrektywą unijną, to 

prawodawca krajowy powinien regulować szczegółowy zakres stosowania obniżonych stawek 

http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311169986-Aport-akcji-w-kosztach-mozna-rozliczyc-wedlug-ich-wartosci-nominalnej.html
http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311099993-Odszkodowanie-a-przychod-w-CIT.html
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VAT. Wprawdzie spółka skierowała sprawę na drogę sądową, ale racji nie przyznał jej 

zarówno WSA, jak i NSA. Sądy zgodnie podkreśliły, że podobieństwo towarów należy oceniać 

z punktu widzenia konsumenta według kryterium charakteru produktów. Ponadto podkreślone 

zostało, że dyrektywa unijna nie sprzeciwia się różnicowaniu stawek.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Kredyt kupiecki to odrębna usługa finansowa 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Jolanta Rajewska, 17-11-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 października 2015 r. (III SA/Gl 

675/15). Spółka zawierała z kontrahentami umowy, w które wpisana była klauzula  

o dodatkowym kredytowaniu, zgodnie z którą do ceny usługi lub towaru dolicza się odsetki 

naliczane od 31. dnia następującego po odbiorze towaru (usługi) do dnia płatności, jednakże 

nie dłużej niż do 120. dnia od daty dostarczenia faktury. Zdaniem spółki, podstawą 

opodatkowania w VAT będzie cała kwota zapłaty. Organ nie podzielił jednak tego stanowiska. 

W opinii izby skarbowej, kredyt kupiecki jest odroczoną płatnością za dostarczone towary lub 

wykonane usługi. W związku z tym pobierane odsetki stanowią wynagrodzenie typowe dla 

usług finansowych. Kredyt kupiecki należy zatem uznać za usługę finansową zwolnioną  

z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 uVAT. Wprawdzie spółka próbowała 

dochodzić swoich racji na drodze sądowej, ale WSA potwierdził, że „dostawa jest 

opodatkowana stawką dla niej właściwą, a usługa finansowa jest zwolniona z VAT”. 
[pobierz artykuł] 

 

Nieruchomości w zamian za udziały do umorzenia - z VAT  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 17-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia uchwałę NSA z dnia 16 listopada 2015 r. (I FPS 6/15). 

Sąd kasacyjny zajmował się sprawą dotyczącą opodatkowania VAT przekazania przez spółkę 

wspólnikowi nieruchomości za nabycie jego udziałów w celu umorzenia. NSA opowiedział się 

za wykładnią prezentowaną przez fiskusa stwierdzając, że w omawianej sprawie powstanie 

obowiązek zapłaty podatku VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 uVAT. Sąd 

kasacyjny wskazał, że opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów. Z kolei każdy 

udział ma określoną wartość i choć instytucja umorzenia udziałów występuje na gruncie 

prawa handlowego w różnych znaczeniach, to jego celem jest zbycie, co potwierdza 

orzecznictwo Sądu Najwyższego. W związku z tym poszerzony skład NSA uznał,  

że w przypadku, gdy w zamian za udziały spółka przekazuje towary, którymi są m.in. 

nieruchomości, to mamy do czynienia z dostawą. Występuje bowiem tutaj rozporządzanie 

towarem jak właściciel, a czynność ma odpłatny charakter. Do tej pory w orzecznictwie 

sądowym występowały spore rozbieżności w omawianej sprawie. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Roczny PIT w trakcie zawieszenia działalności a podatek dochodowy 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 16-11-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 

2015 r. (IBPB-1-1/4511-271/15/BK). Sprawa dotyczyła lekarza zatrudnionego w szpitalu.  

W związku z jego reorganizacją w 2012 r. podatnik założył własną działalność gospodarczą 

(indywidualną praktykę lekarską). W rzeczywistości jednak działalność nie została przez niego 

podjęta. Lekarz nie uzyskał z niej przychodów oraz nie poniósł kosztów z nią związanych. 

Ponadto, w marcu 2014 r., podatnik zawiesił działalność. Rozliczając się z podatku 

dochodowego za lata 2012-2014 lekarz składał zeznania podatkowe na formularzu PIT-37 

(przeznaczonym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) wykazując w nim 

dochody z umowy o pracę. W opinii wnioskodawcy, postępował on prawidłowo z uwagi na to, 

iż faktycznie nie prowadził działalności gospodarczej. Organ nie podzielił jednak tego 

stanowiska. Izba skarbowa wskazała, że każdy przedsiębiorca powinien rozliczać się z PIT na 

druku PIT-36, a skoro ustawodawca nie zwolnił z tego obowiązku osób, które zawiesiły 

działalność, podatnik miał obowiązek złożyć roczne zeznanie na formularzu właściwym dla 

http://www4.rp.pl/VAT/311169891-Stawki-VAT-stuprocentowy-sok-i-napoj-to-nie-to-samo.html
http://serwisy.gazetaprawna.pl/poradnik-konsumenta/tematy/u/uslugi
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905654,kredyt-kupiecki-usluga-finansowa.html
http://www4.rp.pl/VAT/311179991-Nieruchomosci-w-zamian-za-udzialy-do-umorzenia---z-VAT.html
http://www.sl.gofin.pl/ibpb-1-14511-27115bk-dyrektor-izby-skarbowej-w-katowicach,82gasozc8,1.html
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osób prowadzących firmę. 
[pobierz artykuł] 

 
Kiedy odsetki od lokat są przychodem  
Źródło: Rzeczpospolita, Sławomir Zieleń, 16-11-2015 

Autor artykułu analizuje aktualne uregulowania prawne dotyczące powstawania przychodu  

z działalności gospodarczej z odsetek od lokat. W myśl przepisów obowiązujących od 

początku 2015 r. przychodem z działalności gospodarczej są także odsetki od środków 

pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, 

prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym odsetki od lokat tworzonych na 

tych rachunkach. Odsetki są zatem przychodem firmowym, jeżeli rachunek, z którego 

pochodzą, prowadzony jest w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Z kolei  

w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ulokuje 

firmowe środki na lokacie nieutworzonej na rachunku firmowym, powstały wówczas przychód 

powinien być zaliczony do kapitałów pieniężnych. Potwierdzają to interpretacje organów 

podatkowych z 2011 i 2012 r. (IPPB1/415-1147/10-2/ES, ILPB1/415-200/12-2/AG, IBP-

BI/1/415-269/12/AB). Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie również w orzecznictwie NSA 

(wyrok z dnia 1 sierpnia 2012 r., II FSK 2644/10). Autor artykułu wskazuje, iż pomimo 

zmiany przepisów odsetki od lokat założonych na rachunkach niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą są przychodami z kapitałów pieniężnych. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Fiskus nie milczy, kiedy odmawia wszczęcia postępowania 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Patrycja Dudek, 16-11-2015 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 13 listopada 2015 r. (II FSK 2150/13). W związku z 

planowanym przekształceniem sp. z o.o. jej udziałowiec wystąpił do fiskusa z wnioskiem  

o wydanie interpretacji. Wnioskodawca zadał organowi wiele pytań wskazując m.in., że przed 

przekształceniem spółka planuje skomplikowane przedsięwzięcia związane z odpłatnym 

zbyciem wkładów niepieniężnych, a także ich umorzeniem. Wspólnik zapytał także  

o opodatkowanie zysków niepodzielonych. Organ odmówił jednak wszczęcia postępowania 

wskazując, że wspólnik nie jest osobą zainteresowaną wydaniem interpretacji. Izba skarbowa 

podkreśliła, że pytania dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych,  

a wnioskodawca jest osobą fizyczną. Podobnie wypowiedział się w niniejszej sprawie WSA. 

Wspólnik postanowił wnieść skargę kasacyjną podnosząc, że w razie niewydania interpretacji 

podatkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, uznaje się, że wydana została 

interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. NSA nie zgodził się  

z tym poglądem podkreślając, że z milczącą interpretacją mamy do czynienia wtedy,  

gdy organ jest bezczynny, tj. nie podejmuje żadnych działań. 
[pobierz artykuł] 
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http://www.gazetapodatkowa.pl/roczny-pit-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci-a-podatek-2015-92,archiwum,artykul,148069,1237.html
http://www4.rp.pl/Podatek-dochodowy/311169994-Kiedy-odsetki-od-lokat-sa-przychodem.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/905291,fiskus-milczaca-odmowa.html

