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CIT  
 

Przy dofinansowaniu z UE korekta koszów na bieżąco  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 15-12-2015 

W niniejszym artykule autor omawia uchwałę NSA z dnia 14 grudnia 2015 r. (II FPS 4/15). 

Spółka podpisała z ministrem umowę, w ramach której miała otrzymać dofinansowanie na 

utworzenie nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcie to było finansowane z budżetu państwa 

oraz środków unijnych. Spółka miała wątpliwości, kiedy powinna wyłączyć z kosztów wydatki 

objęte dofinansowaniem. Najpierw bowiem musiała wydać własne pieniądze i zaliczyć je do 

kosztów uzyskania przychodów, a dopiero potem otrzymywała sukcesywnie środki z dotacji. 

W związku z ich zwolnieniem z CIT pojawiał się obowiązek korekty kosztów na podstawie art. 

16 ust. 1 pkt 58 uCIT. Organ uznał, że wnioskodawczyni ma obowiązek dokonać wstecznej 

korekty kosztów. Stanowisko to podtrzymał WSA. Sprawa trafiła do NSA, który mając 

wątpliwości skierował ją do swojego poszerzonego składu. Sąd kasacyjny w składzie siedmiu 

sędziów uznał, że w omawianej sprawie spółka powinna skorygować koszty na bieżąco, tj.  

w miesiącu otrzymania dofinansowania. NSA podkreślił, że „dopóki podatnik nie otrzyma 

środków z dotacji, dopóty nie może być pewien, iż je dostanie”.  

[pobierz artykuł] 

 
Kiedy obsługa prawna nie jest kosztem  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-12-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 11 grudnia 2015 r. (II FSK 2464/13). 

Spółka należąca do grupy kapitałowej zajmowała się m.in. przetwarzaniem zużytego sprzętu 

RTV i AGD. Chcąc zorganizować system zbiórki elektroodpadów, podatniczka zainwestowała w 

akcje jednej ze spółek z grupy, która posiadała sieć oddziałów. Planowała wykorzystać je do 

utworzenia sieci zbiórki elektroodpadów. Po nabyciu akcji okazało się jednak, że transakcja 

może nie być do końca opłacalna. Aby to zweryfikować ostatecznie, wnioskodawczyni 

wynajęła kancelarię prawną, której zadaniem miało być przeprowadzenie audytu i doradztwa 

w zakresie integracji spółki, w którą podatniczka zainwestowała, z całą grupą kapitałową. 

Podatniczka chciała wiedzieć, czy może zaliczyć wydatki na usługi kancelarii prawnej do 

kosztów w momencie poniesienia. Fiskus uznał jednak, że wydatki były ponoszone na rzecz 

wszystkich członków grupy kapitałowej, a przepisy nie przewidują możliwości zaliczenia w 

koszty wydatków zabezpieczających funkcjonowanie innego podmiotu. Wprawdzie WSA stanął 

po stronie spółki, ale ostatecznie NSA podzielił pogląd fiskusa. Sąd kasacyjny wskazał, że 

„art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie przewiduje możliwości ponoszenia kosztów za kogoś innego”. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Umowa konsorcjum a VAT  

Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Dąbrowska, 14-12-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 29 października 2015 r. (I FSK 1352/14). Spółka 

zawarła umowę konsorcjum, w ramach której miała wystawiać jako konsorcjant faktury 

kosztowe na rzecz lidera konsorcjum, natomiast lider miał rozliczać całą inwestycję. 

Rozliczenia lidera uwzględniały koszty wynikające z faktur wystawionych przez konsorcjantów 

oraz koszty robót poniesionych przez siebie. Na tej podstawie lider wystawiał faktury zbiorcze 

dla zamawiającego. W związku z powyższym spółka zapytała izbę skarbową, czy partnerzy 

konsorcjum mogą wystawiać na rzecz lidera noty obciążeniowe oraz czy podział zysku między  

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312159963-Przy-dofinansowaniu-z-UE-korekta-koszow-na-biezaco.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312149976-Kiedy-obsluga-prawna-nie-jest-kosztem.html
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konsorcjantów może być rozliczany na podstawie not księgowych. Organ uznał, że nie ma 

takiej możliwości, więc spółka wniosła skargę do WSA. Sąd I instancji uchylił interpretację  

w części. Zdaniem WSA, nieprawidłowym jest wystawianie not obciążeniowych przez 

konsorcjantów na rzecz lidera. Z kolei, w zakresie rozliczania strat, mogą być wystawiane 

noty obciążeniowe. Spółka wniosła wprawdzie skargę kasacyjną, ale NSA oddalił ją. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Operacje na instrumentach pochodnych są akcesoryjne do inwestycji  
Źródło: Rzeczpospolita, Anna Dąbrowska, 14-12-2015 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 listopada 2015 r. (III SA/Wa 

3331/14). Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT postanowiła wyemitować obligacje dla 

pozyskania środków w bieżącej działalności zawierając przy tym umowę z bankiem dotyczącą 

instrumentów pochodnych (swap, opcji i IRS). Spółka miała wątpliwości, czy będzie 

występować jako podatnik VAT przy uzyskaniu dodatniego wyniku na transakcjach na 

instrumentach pochodnych oraz czy będzie konieczne uwzględnienie obrotu z tych transakcji 

przy obliczaniu proporcji w VAT na podstawie art. 90 ust. 2 uVAT. Zdaniem spółki, niezależnie 

od wyniku, będzie ona nabywcą usługi od wyspecjalizowanego podmiotu, a obrót na 

instrumentach pochodnych nie powinien być uwzględniany przy obliczaniu proporcji. Organ 

uznał jednak, że w zależności od ostatecznego wyniku transakcji podatniczka i bank mogą 

być uznane za podatnika VAT, a obrót ten powinien być uwzględniany przy obliczaniu 

proporcji w VAT. Sprawa trafiła do WSA, który uchylił interpretację wskazując, że instrumenty 

pochodne są tylko opcją finansowania, a obrót uzyskany z nich ma charakter zabezpieczający 

i nie powinien być brany do obliczenia proporcji w VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

Komornicy nie mogą uchwałą proponować doliczania VAT do kosztów 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michał Culepa, 16-12-2015 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2015 r. (III 

ZS 10/15). W omawianej sprawie minister sprawiedliwości wniósł skargę na uchwałę krajowej 

rady komorniczej z września 2015 r., sprzeciwiającej się interpretacji ministerstwa finansów, 

zgodnie z którą komornicy są podatnikami VAT tak jak inni przedsiębiorcy. W uchwale rady 

stwierdzono naruszenie przepisów konstytucji (art. 217) i rekomendowano występowanie do 

fiskusa o indywidualne interpretacje. Ponadto, zdaniem rady komorniczej, z uwagi na brak 

wyjaśnienia ministra finansów, w jakim zakresie komornicy podlegają VAT, obowiązek 

podatkowy powinien być ustalany w oparciu o przepisy ustawowe, a to może oznaczać 

powiększenie kosztów egzekucyjnych o podatek VAT. Te postanowienia zostały 

zakwestionowane przez ministra sprawiedliwości, zdaniem którego doszło do 

niedopuszczalnej interpretacji przepisów. Ostatecznie SN uwzględnił skargę uchylając 

uchwałę krajowej rady komorniczej i nakazując jednocześnie tak zredagować ponowną 

uchwałę, aby nie proponowała komornikom doliczania VAT do kosztów egzekucyjnych. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Masaż biurowy i zajęcia antystresowe bez PIT po stronie dla pracownika 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 17-12-2015 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 

2015 r. (IPPB4/4511-1265/15-3/JK). Towarzystwo funduszy inwestycyjnych postanowiło 

sfinansować swoim pracownikom biurowym oraz kadrze kierowniczej tzw. masaż biurowy 

oraz zajęcia tai-chi. Decyzja ta była konsekwencją zaleceń, jakie wydał specjalista ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy po przeprowadzeniu analizy poszczególnych stanowisk. 

Stwierdził on bowiem, że zarówno u kadry kierowniczej, jak i pracowników biurowych 

występuje znaczne obciążenie nerwowo-psychiczne związane z dużą odpowiedzialnością oraz 

koniecznością podejmowania szybkich i trudnych decyzji. Skutkiem tego mogą być choroby 

krążenia, psychosomatyczne, nadciśnienie tętnicze, zawał serca. Masaże biurowe oraz zajęcia  

http://www.rp.pl/VAT/312149992-Umowa-konsorcjum-a-VAT.html
http://www.rp.pl/VAT/312149994-Operacje-na-instrumentach-pochodnych-sa-akcesoryjne-do-inwestycji.html
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/913257,komornicy-uchwala-doliczanie-vat-do-kosztow.html


 

Nr 50 / 2015 4 

 
tai-chi miały przeciwdziałać powstaniu w/w schorzeń. Pracodawca zapytał wiec fiskusa, czy  

w omawianej sytuacji pracownicy osiągną przychód z nieodpłatnych świadczeń. Jego 

zdaniem, przysporzenie nie powstanie, gdyż wydatki na w/w zajęcia ponoszone są w interesie 

firmy. Organ w pełni podzielił ten pogląd powołując się w uzasadnieniu na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). 
[pobierz artykuł] 

 
Świadczenia socjalne wolne od PIT do limitu 380 zł rocznie 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 14-12-2015 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2015 r. 

(IPPB4/4511-1288/15-2/MS1). Spółka zatrudniała około 10 tys. pracowników. Część z nich 

została przeniesiona do powołanego przez spółkę oddziału, wskutek czego oddział ten stał się 

ich pracodawcą. Zarówno spółka, jak i oddział prowadziły zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych (ZFŚS) dokonując na niego odpisy oraz prowadząc jego rachunek bankowy. 

Spółka miała wątpliwości, czy świadczenia otrzymywane przez pracowników oddziału z ZFŚS 

do kwoty 380 zł będą zwolnione z opodatkowania, jeżeli zatrudnieni otrzymają je łącznie  

z wynagrodzeniem za pracę ze środków obrotowych. Dopiero po przekazaniu środków 

pracownikom miało nastąpić przeksięgowanie wypłaconej kwoty świadczenia między 

rachunkiem głównym oddziału, a rachunkiem ZFŚS. Zdaniem wnioskodawczyni,  

od wypłacanych świadczeń nie powinna być pobierana zaliczka na podatek PIT. Organ uznał 

ten pogląd za prawidłowy. Fiskus zgodził się, że dla zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 

pkt 67 uPIT najważniejsze znaczenie ma fakt, kto ostatecznie ponosi ciężar wypłat dla 

pracownikom. Skoro jest to ZFŚS, zwolnienie będzie miało zastosowanie. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Opodatkowanie firmowej nieruchomości po wyodrębnieniu w budynku lokali 
na rzecz dotychczasowego właściciela 

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

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2015 r. (I SA/Rz 

925/15). Spółka złożyła deklaracje na podatek od nieruchomości za 2014 r. wykazując do 

opodatkowania budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 30 

772 mkw. Po kilku miesiącach spółka przedłożyła korektę zeznania wskazując, że od początku 

sierpnia 2014 r. nie było podstaw do naliczania podatku w dotychczasowej wysokości od 

całego budynku oraz gruntu. W budynku ustanowiona bowiem została odrębna własność 

dwóch lokali, a to ma wpływ na wysokość podatku od części budynku i gruntu. Organ uznał 

jednak ten pogląd za błędny wskazując, że właścicielem obu części budynku pozostaje nadal 

ten sam podmiot, więc fakt wyodrębnienia w budynku dwóch różnych lokali nie ma wpływu 

na obowiązek podatkowy. Pogląd ten podtrzymało samorządowe kolegium odwoławcze. 

Wprawdzie sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę spółki. Sąd wskazał, że przepis, na 

który powołuje się skarżąca, ma zastosowanie tylko wtedy, „gdy lokale, z których własnością 

wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, są własnością co najmniej dwóch osób”. 
[pobierz artykuł] 
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