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CIT  
 

Odkupili papierosy, nie stracą kosztów  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 23-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 18 listopada 2015 r. (II FSK 

2572/13). Fundacja zajmująca się sztuką organizowała festiwal filmowy. Podatniczka zawarła 

ze swoim kontrahentem umowę na umieszczenie scenografii i w jej ramach mogła 

przeprowadzać badania marketingowe wśród gości polegające na zbieraniu ankiet od osób 

palących. Fiskus zakwestionował jednak spółce prawo do ujęcia w kosztach kilkudziesięciu 

paczek papierosów o wartości prawie 5 tys. zł, gdyż jego zdaniem podatniczka nie 

przedstawiła wiarygodnych dowodów świadczących o tym,  że zakupione papierosy wzięły 

udział w badaniu. Ponadto organ zauważył, że rzeczywiste nabycie towaru nastąpiło dopiero 

dziesięć dni po zakończeniu imprezy. W skardze do WSA fundacja podniosła, że wprawdzie  

w badaniu zostały wykorzystane papierosy będące własnością jednego z przedstawicieli 

spółki, ale po imprezie fundacja „odkupiła” ilość papierosów zużytych w badaniu. Sprawa 

trafiła ostatecznie do NSA, który uznał, że fundacja miała prawo zaliczyć do kosztów wydatki 

na papierosy, gdyż pomiędzy zapłatą za nie a uzyskiwanym przychodem istniał związek. 

Nabycie papierosów oraz ich wydanie było bowiem jednym z elementów wywiązania się  

z obowiązków umownych, za które fundacja miała otrzymać wynagrodzenie. 

[pobierz artykuł] 

 
Nieściągalne należności w kosztach podatkowych 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 23-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 

października 2015 r. (IPTPB3/4510-230/15-5/IR). Polska spółka sprzedawała swoje towary 

kontrahentowi z Grecji. Za niektóre z nich firma grecka nie zapłaciła, w związku z czym 

podatniczka skierowała sprawę na drogę postępowania sądowego i na część uzyskała nakaz 

zapłaty. Po jego uprawomocnieniu się spółka wszczęła przeciwko dłużnikowi postępowanie 

egzekucyjne. Komornik przesłał jednak podatniczce dwa zaświadczenia o bezskuteczności 

egzekucji wobec greckiego podmiotu. Zdaniem spółki, skoro egzekucja tych należności 

okazała się bezskuteczna, to tym bardziej nie jest możliwe odzyskanie pozostałej części 

środków. W związku z tym, na podstawie posiadanych dokumentów, nie ma przeszkód do 

tego, aby zaliczyć do kosztów także inne niezapłacone należności. Organ uznał jednak ten 

pogląd za błędny. Fiskus wskazał, że zgodnie z uCIT każda wierzytelność, która ma być 

zaliczona do kosztów, powinna być udokumentowana odrębnie, gdyż dokument 

zaświadczający o nieściągalności wierzytelności dotyczy konkretnej należności. Ponadto nie 

można wykluczyć, że w przyszłości wobec innych należności egzekucja okaże się skuteczna. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Sąd: Skupował działki dla dewelopera, zapłaci VAT  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 23-11-2015 

Autor artykułu analizuje jeden z wyroków NSA (I FSK 883/14). Podatnik zawarł umowę 

zlecenia z deweloperem i nabywał na jego rzecz grunty. Nieruchomości były kupowane  

w imieniu własnym podatnika. Za dokonywanie swoich czynności podatnikowi przysługiwało 

wynagrodzenie w wysokości 2 % ceny każdej transakcji. Pieniądze na nabycie działek 

podatnik otrzymywał od dewelopera, zaś po nabyciu przenosił ich własność na jego rzecz. 

Zdaniem fiskusa, wykonując postanowienia umowne podatnik nabywał działki we własnym 

imieniu, a przeniesienie własności nieruchomości na zlecającego organ potraktował jako 

http://www4.rp.pl/Fundacje-i-stowarzyszenia/311239975-Odkupili-papierosy-nie-straca-kosztow.html
http://www.sl.gofin.pl/iptpb34510-23015-5ir-dyrektor-izby-skarbowej-w-lodzi,u5cd1h1pu,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/niesciagalne-naleznosci-w-kosztach-podatkowych-2015-94,archiwum,artykul,148299,1239.html
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dostawę towarów. Środki, jakie otrzymywał podatnik od dewelopera były zaliczkami, od 

których powinien był uiszczać VAT. Mężczyzna nie zgadzał się jednak z tym poglądem 

wskazując, że jego działania miały charakter powierniczy. Jego władztwo było ograniczone  

i nie można uznać, że dochodziło do dostawy. Wprawdzie sprawa została skierowana na 

drogę sądową, ale racji podatnikowi nie przyznał ani WSA, ani NSA. Sądy zgodnie 

potwierdziły, że „obie transakcje, tj. i zakup od prywatnych właścicieli, i sprzedaż na rzecz 

zlecającego, stanowiły dostawy”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Podwykonawca skorzysta na zwolnieniu VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 25-11-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 października 2015 r. (I SA/Gd 

1316/15). Spółka planowała wdrożenie kompleksowej usługi zewnętrznej likwidacji szkód  

w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. Czynności te miały być elementem usługi 

ubezpieczeniowej świadczonej przez zakład ubezpieczeń, z którym podatniczka nawiąże 

współpracę. Usługi likwidacyjne spółka planowała świadczyć w oparciu o własny personel oraz 

zaplecze techniczne. Podatniczka zapytała fiskusa, czy omawiane usługi będą zwolnione  

z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 uVAT. Organ uznał, że nie ma takiej możliwości. Zdaniem 

fiskusa, zakres zwolnienia precyzyjnie określa orzecznictwo europejskie, a przysługuje ono w 

przypadku spełnienia danych warunków. Zdaniem organu, usługi świadczone przez spółkę nie 

są właściwe dla usług ubezpieczeniowych świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 

Pogląd fiskusa odrzucił jednak WSA wskazując, że polski ustawodawca rozszerzył w art. 43 

ust. 13 uVAT zwolnienie z dyrektywy 112. W opinii sądu, „przyjęcie, że wspomniany przepis 

uVAT dotyczy jedynie ubezpieczycieli, czyni jego wprowadzenie bezprzedmiotowym”. 
[pobierz artykuł] 

 

Odliczenie VAT a ewidencja auta  

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 27-11-2015 

W niniejszym artykule autor omawia jeden z wyroków WSA w Warszawie (III SA/Wa 214/15). 

Sprawa dotyczyła spółki wynajmującej samochody w ramach działalności rent a car. Spółka 

chciała wiedzieć, czy może odliczyć cały VAT od nabycia w/w pojazdów wykorzystywanych na 

potrzeby firmowe bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Organ uznał,  

że nie ma takiej możliwości. Zdaniem fiskusa, spółka powinna szczegółowo ewidencjonować 

przejazdy pojazdów, gdy nie są one u klienta. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że nie 

są wówczas wykorzystywane do prowadzonej działalności gospodarczej. Fiskusa nie przekonał 

argument, że flota spółki jest bardzo duża, w związku z czym prowadzenie ewidencji byłoby 

uciążliwe i wymagałoby wprowadzenia odrębnego systemu administracyjnego. Wprawdzie 

spółka skierowała sprawę na drogę sądową, jednakże WSA w Warszawie podzielił pogląd izby 

skarbowej. Zdaniem sądu, jeśli pojazdy znajdują się u wynajmującego, należy je traktować 

tak jak inne samochody firmowe i ewidencjonować ich przejazdy, aby nie było wątpliwości,  

że mogą być wykorzystywane do celów prywatnych. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

PIT od posiłków na koszt szefa 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 23-11-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 listopada 2015 r. (III 

SA/Wa 3985/14). Sąd uznał w nim, że jeśli pracownik przebywający w delegacji wydaje na 

jedzenie w ciągu dnia więcej niż równowartość jednej diety dziennej, tj. 30 zł, to w przypadku 

zwrotu zatrudnionemu faktycznie poniesionych kosztów pracownik nie uzyskuje przychodu  

z nieodpłatnych świadczeń. Zdaniem WSA, w przypadku wyboru przez firmę systemu 

rozliczania rzeczywistych wydatków, nie mamy do czynienia z sytuacją, w której pracownik 

otrzyma określoną kwotę środków pieniężnych, których nie wyda i które staną się jego 

przychodem. Fiskus z kolei stał na stanowisku, że zwolniona z opodatkowania jest tylko ta 

część wypłaty, która nie przekracza kwoty będącej równowartością diety dziennej. Pozostała 

http://www4.rp.pl/VAT/311239882-Sad-Skupowal-dzialki-dla-dewelopera-zaplaci-VAT.html
http://www4.rp.pl/VAT/311259993-Podwykonawca-skorzysta-na-zwolnieniu-VAT.html
http://www4.rp.pl/VAT/311279903-Odliczenie-VAT-a-ewidencja-auta.html
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część powinna podlegać opodatkowaniu, więc pracodawca byłby zobowiązany pobrać zaliczkę 

na podatek PIT. Autor artykułu wskazuje, że w omawianej sprawie istnieją duże rozbieżności 

w orzecznictwie, gdyż zaledwie 2 miesiące temu NSA wydał wyrok w tożsamej sprawie 

opowiadając się po stronie fiskusa (II FSK 1516/13). Autor wskazuje więc, że z uwagi na 

powyższe oraz powagę sprawy spór powinien rozstrzygnąć NSA w poszerzonym składzie. 
[pobierz artykuł] 

 
Prywatny użytek auta służbowego bez PIT od paliwa  
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 26-11-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 r. (I SA/Wr 

1595/15). Firma udostępniała pracownikom auta służbowe do użytku prywatnego finansując 

zatrudnionym paliwo zużyte do osobistych celów. Na tym tle zrodził się spór z organem 

podatkowym. Fiskus twierdził, że w razie pokrywania przez pracodawcę wydatków na paliwo 

wykorzystywane do innych celów niż służbowe, ich równowartość stanowić będzie przychód 

pracownika podlegający opodatkowaniu. Zdaniem fiskusa, ryczałt samochodowy dotyczy 

samego pojazdu (ubezpieczenie, bieżący przegląd, naprawy), ale nie odnosi się do benzyny. 

Wnioskodawczyni nie zgadzała się z organem i wniosła skargę do WSA we Wrocławiu, który 

uwzględnił ją. Zdaniem sądu, koszty paliwa zużytego do prywatnych celów zatrudnionych nie 

powinny być dodatkowo doliczane do ich przychodu. Z orzeczenia wynika, że zryczałtowany 

przychód pracownika, który używa firmowe auto do prywatnych celów, obejmuje wszystkie 

korzyści, jakie on osiąga. Autor artykułu wskazuje, że omawiany wyrok ma charakter 

precedensowy, gdyż jest to pierwsze rozstrzygnięcie sądu dotyczące ryczałtu. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zakupionych gruntów 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 23-11-2015 

Autor artykułu omawia jedną z interpretacji Prezydenta Miasta Gdańska. Wnioskodawca 

planował kupić grunty rolne, leśne oraz nieużytki. Przedsiębiorca zamierzał prowadzić na  

nich działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków mieszkalnych. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły opodatkowania w/w 

nieruchomości podatkiem od nieruchomości w czasie od momentu ich nabycia do momentu 

faktycznego rozpoczęcia na nich działalności gospodarczej. Zdaniem przedsiębiorcy, w okresie 

od momentu nabycia przedmiotowych gruntów do momentu faktycznego ich zajęcia na 

prowadzenie działalności gospodarczej nie powinny być one opodatkowane podatkiem od 

nieruchomości. Właściwym jest bowiem w tym przypadku podatek rolny i to taką daninę 

należało by odprowadzić. Z kolei grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki nie powinny 

być w ogóle opodatkowane. Odnosząc się do w/w stanu faktycznego organ w pełni podzielił 

stanowisko wnioskodawcy. Fiskus potwierdził, że „do momentu, w którym wnioskodawca nie 

rozpocznie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna, grunty sklasyfikowane jako 

lasy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem leśnym”. 
[pobierz artykuł] 
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