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CIT  
 

Gmina nie sporządza dokumentacji cen transferowych  

Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Pachnik, 11-01-2016 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 
października 2015 r. (IBPB-1-2/4510-250/15/BD). Gmina posiadała 100 % udziałów w spółce 

z o.o., od której nabywała usługi utrzymania czystości, infrastruktury miejskiej, prowadzenia 

gospodarki leśnej oraz usługi z zakresu gospodarki komunalnej. Gmina nie podlegała 

podatkowi dochodowemu od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 uCIT  

w przeciwieństwie do swojej spółki córki. Gmina miała wątpliwości, czy dla transakcji 

nabywanych od w/w sp. z o.o. powinna sporządzać dokumentację dotyczącą cen 

transferowych, o której mowa w art. 9a uCIT. Zdaniem wnioskodawczyni, skoro nie podlega 

ona opodatkowaniu podatkiem CIT, nie jest zobowiązana do przygotowywania w/w 

dokumentacji. Organ w pełni podzielił pogląd wnioskującej o interpretację gminy. Izba 

skarbowa podkreśliła, że sporządzanie dokumentacji cen transferowych ma na celu 

wykazanie, czy wartości transakcji odpowiadają cenom rynkowym i nie powodują zaniżenia 

podstawy opodatkowania. Organ wskazał więc, że „gmina podmiotowo nie podlega 

opodatkowaniu i nie może w jej przypadku nastąpić zaniżenie daniny na rzecz fiskusa”. 

[pobierz artykuł] 

 
Opłacenie prawnika pracowników po przegranym sporze nie daje spółce 

prawa do kosztów 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 14-01-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2016 r. (II FSK 2500/13). 

Spółka wskazała we wniosku o interpretację, że w związku z zaistniałymi wypadkami przy 

pracy na terenie jej zakładu część spraw kierowanych było do sądu przez poszkodowanych 

pracowników. Sprawy były często rozstrzygane na korzyść zatrudnionych, a spółkę sąd 

zobowiązywał do pokrycia kosztów pomocy prawnej świadczonej na rzecz występującej 

przeciwko niej załogi. Wnioskodawczyni zapytała więc fiskusa, czy może zaliczyć do 

firmowych kosztów uzyskania przychodów wydatki z tego tytułu. Organ uznał, że nie ma 

takiej możliwości. W skardze do sądu spółka wskazała, że wdając się w spór z pracownikami 

chciała zweryfikować zasadność ich roszczeń, a czynności w toku postępowania sądowego 

przyczyniły się do zabezpieczenia źródła jej przychodów. Argumenty te nie przekonały jednak 

WSA i NSA. Sądy zgodnie podkreśliły, że nie „ma bezpośredniego związku przyczynowo -

skutkowego między poniesieniem kosztu zastępstwa procesowego a osiągnięciem przychodu, 

jego zachowaniem czy zabezpieczeniem”. NSA dodatkowo podniósł, że sporny wydatek nie 

jest kosztem działalności, ale kosztem postępowania sądowego. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Zwrot nadpłaty: nieważne kto poniósł ciężar ekonomiczny VAT  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 11-01-2016 

Autor artykułu analizuje dwa wyroki NSA z dnia 18 grudnia 2015 r. (I FSK 1167-1168/15). 

Firma leasingowa wystąpiła do fiskusa z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w VAT  

w trybie art. 75 § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej. Skorygowane wartości wynikały  

z wyłączenia kosztów ubezpieczenia leasingu z podstawy opodatkowania usług objętych 

stawką VAT 23%. Spółka wykazała refakturowanie usług ubezpieczeniowych jako zwolnione  

z VAT powołując się na orzecznictwo unijne. Dokonując korekty spółka nie sporządziła jednak 

kolejnych faktur korygujących, a poza tym części faktur w ogóle nie udało się doręczyć 

adresatom. Organ nie chciał uwzględnić wniosku wskazując, że jedynie z faktur korygujących  

http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301119994-Gmina-nie-sporzadza-dokumentacji-cen-transferowych.html#ap-2
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301149970-Oplacenie-prawnika-pracownikow-po-przegranym-sporze-nie-daje-spolce-prawa-do-kosztow.html#ap-1
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niedoręczonych kontrahentom spółka przejęła na siebie ciężar zapłaty VAT z własnego 

majątku i tylko te kwoty stanowią nadpłatę. Zwrot w pozostałym zakresie powodowałby 

bezpodstawne wzbogacenie spółki. Zdaniem organu, jeżeli podatniczka nie poniosła 

ekonomicznego ciężaru podatku, to kwoty te nie stanowią nadpłaty. Spółka skierowała 

sprawę na drogę sądową, a rację przyznał jej WSA i NSA. Sądy zgodnie potwierdziły, że nie 

tylko ci, którzy ponieśli ciężar ekonomiczny podatku, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Zerowa stawka VAT dla usług międzynarodowego transportu towarów 

importowanych oraz spedycji  
Źródło: Rzeczpospolita, Marta Kolbusz-Nowak, 11-01-2016 
Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada  

2015 r. (IPPP3/4512-770/15-2/KT). Spółka planowała poszerzenie swoich usług o transport 

i spedycję przesyłek o wartości do 22 euro, nadawanych poza terytorium UE  

i transportowanych do Polski. Przesyłki miały być transportowane samolotem spoza UE do 

Polski, gdzie przejdą odprawę celną i zostaną dostarczone do adresatów lub do innego niż 

Polska kraju unijnego, gdzie odbędzie się odprawa celna, a następnie zostaną dostarczone do 

Polski. W obu przypadkach spółka będzie dysponować listem przewozowym lub innym 

dokumentem potwierdzającym fakt przekroczenia granicy z państwem trzecim, a także 

fakturą VAT. Zdaniem spółki, w obu przypadkach przysługuje jej prawo do zastosowania 

zerowej stawki VAT nawet bez posiadania dokumentu celnego potwierdzającego wliczenie 

wartości usług transportu do podstawy opodatkowania importu towarów. Organ uznał ten 

pogląd za błędny wskazując, że zerowa stawka VAT może dotyczyć tylko tych usług 

transportowych, które zostały wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu importu 

towarów, co z kolei powinno być potwierdzone dokumentem celnym. 
[pobierz artykuł] 

 

Kiedy podatnik traci prawo do odliczenia VAT? 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 14-01-2016 

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

(I FSK 940/14). W związku z przeprowadzoną kontrolą Urząd Kontroli Skarbowej (UKS) 

stwierdził, że spółka dokonywała odliczenia VAT z fikcyjnych faktur. Organ wydał więc decyzję 

określając spółce podatek do zwrotu za kilka miesięcy 2007 r. oraz zobowiązanie podatkowe 

za marzec 2007 r. Organ drugiej instancji podtrzymał to rozstrzygnięcie, a spółka wniosła 

skargę do WSA, który uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd stwierdził, że rozpoznając ponownie 

sprawę organy podatkowe powinny sprawdzić, czy istnieją obiektywne przesłanki świadczące 

o tym, że spółka wiedziała lub powinna była wiedzieć, że transakcja, w której bierze udział, 

nosi znamiona przestępstwa. Fiskus wniósł skargę kasacyjną do NSA, która została 

uwzględniona. Sąd kasacyjny podkreślił, że WSA nie wyjaśnił kilku istotnych kwestii. Jedną  

z nich był fakt, że sąd I instancji nie zakwestionował tego, iż dostawca spółki nabył  

w rzeczywistości mniej towarów, niż później sprzedał spółce, a jednocześnie uznał, że nie jest 

to wystarczający dowód na to, że dostawca spółki zawyżył ilość towarów sprzedanych 

podatniczce. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Koszty przedterminowego rozwiązania umowy leasingu 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 11-01-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 listopada 

2015 r. (IPTPB1/4511-429/15-4/MD). Podatnik wykorzystywał w działalności firmowej 

leasingowany samochód osobowy. Na początku 2009 r. auto zostało skradzione, a śledztwo 

ostatecznie umorzono z uwagi na niewykrycie sprawcy. Dokonując rozliczeń umowy  

w związku z jej wygaśnięciem leasingodawca zażądał zapłaty odszkodowania z tytułu 

przedterminowego zakończenia umowy, tj. pozostających do zapłaty rat leasingowych 

http://www.rp.pl/VAT/301119970-Zwrot-nadplaty-niewazne-kto-poniosl-ciezar-ekonomiczny-VAT.html#ap-1
http://www.rp.pl/VAT/301119995-Zerowa-stawka-VAT-dla-uslug-miedzynarodowego-transportu-towarow-importowanych-oraz-spedycji.html#ap-2
http://www.sl.gofin.pl/i-fsk-94014-wyrok-nsa,mgecxbk74,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/kiedy-podatnik-traci-prawo-do-odliczenia-vat-2016-4,artykul,149934.html
http://www.sl.gofin.pl/iptpb14511-42915-4md-dyrektor-izby-skarbowej-w-lodzi,tsmn1zamp,1.html
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przeliczonych po kursie z dnia dokonania rozliczenia, znacząco wyższego niż kurs z dnia 

zawarcia umowy leasingu. Podatnik zakwestionował to rozliczenie, a sprawę skierowano do 

sądu, który orzekł, że przedsiębiorca powinien zapłacić leasingodawcy pozostające do spłaty 

raty leasingowe, odsetki oraz koszty procesu. Ostatecznie jednak zawarto ugodę, na mocy 

której podatnik był zobowiązany do spłaty rat oraz kosztów procesu. Przedsiębiorca chciał 

wiedzieć, czy wszystkie wydatki związane z ugodą może rozliczyć w kosztach. Organ uznał, że 

w omawianej sytuacji obydwa wydatki powinny obciążać koszty podatkowe. 
[pobierz artykuł] 

 
PIT: samosiewy wykorzystane w działalności firmy są kosztem 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 11-01-2016 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia  

2015 r. (ITPB1/4511-1002/15-4/PSZ). Sprawa dotyczyła podatnika zajmującego się 

produkcją peletu (ekologiczny materiał opałowy ze sprasowanych trocin) oraz zrębek 

(rozdrobnione części drzewa). Przedsiębiorca nabył na potrzeby firmowe grunt rolny, który 

był częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Na zakupionej nieruchomości podatnik planował 

uprawiać rośliny energetyczne na potrzeby pozyskania surowca do produkcji peletu. 

Przedsiębiorca zapytał więc fiskusa, czy wartość drewna z samosiewów pochodzących  

z nabytych gruntów będzie kosztem podatkowym sprzedanych w przyszłości zrębek oraz 

peletu w wysokości wartości rynkowej pozyskanego surowca. Organ podatkowy potwierdził 

stanowiska podatnika, że wartość drewna z kupionych gruntów powinna być zaliczona do 

kosztów firmowych w wysokości wartości rynkowej surowca. Warunkiem jest jednak właściwe 

udokumentowanie tych kosztów. Wartość drewna oraz surowców powinna być ustalona na 

podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie drewnem tego samego rodzaju i gatunku. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Podatek od nieruchomości za wspólną nieruchomość przedsiębiorców 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej , 14-01-2016 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 11 czerwca 2015 r. (I SA/Gl 1221/14). 

Wspólnicy spółki cywilnej nabyli w 2006 r. nieruchomość do majątku firmowego. Spółka 

została rozwiązana w dniu 31 października 2011 r. Organ podatkowy ustalił 

współwłaścicielom nieruchomości podatek od nieruchomości za 2011 r. według najwyższych 

stawek uznając nieruchomość za związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Rzeczywisty charakter wykorzystywania nieruchomości nie miał tutaj żadnego znaczenia. 

Współwłaściciele nie zgadzali się z tym poglądem wskazując, że spółka została zlikwidowana  

z końcem października 2011 r. Od tamtej pory wspólnicy nie posiadali dostępu do 

nieruchomości, a działalność prowadzi obecnie tylko jeden z nich. Sprawa trafiła do WSA  

w Gliwicach, który uznał, że dla zastosowania właściwej stawki w podatku od nieruchomości 

nie mają znaczenia właściwości podmiotowe podatników, a zobowiązanie podatkowe obarcza 

solidarnie wszystkich współwłaścicieli, co oznacza, że nie można rozdzielić zobowiązania na 

poszczególnych podatników z zastosowaniem różnych stawek. 
[pobierz artykuł] 
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