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CIT  
 

Nagrody i premie motywujące obniżą dochód  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-02-2016 

W niniejszym artykule autor omawia jedną z uchwał NSA (II FPS 5/15) dotyczącą możliwości 

uwzględniania w kosztach spółki nagród z zysku wypłacanych pracownikom. Poszerzony skład 

sędziowski podtrzymał stanowisko NSA wyrażone w uchwale z czerwca 2015 r. (II FPS 3/15), 

zgodnie z którą nagrody i premie wypłacane przez podatnika CIT pracownikom z dochodu po 

opodatkowaniu powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Sąd kasacyjny nie 

zgodził się z tezą, że skoro zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 40 uCIT kosztem nie są składki na 

ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy i inne fundusze celowe od nagród i premii 

wypłacanych z zysku, to tym bardziej nie mogą być zaliczone do kosztów same nagrody  

i premie. Sąd kasacyjny stwierdził, że wskazane bonifikaty mają charakter motywacyjny  

i jako świadczenia pracownicze wpływają na przychód spółki. Zatem, od strony pracowników, 

są one świadczeniami ze stosunku pracy. Ponadto NSA nie zgodził się z tezą, że sporne kwoty 

można porównać do dywidendy, gdyż źródłem jej wypłaty jest własność i relacja między 

spółką a udziałowcem. Nie ma jej natomiast w przypadku pracowników. 
[pobierz artykuł] 

 
Kiedy wydatki na arbitraż spółka matka może zaliczyć do kosztów 

podatkowych  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-02-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 2 lutego 2016 r. (II FSK 3270/13). 

Spółka działająca w grupie kapitałowej zajmowała się tworzeniem, a następnie zarządzaniem 

i kontrolowaniem firm zależnych. Jedna ze spółek podporządkowanych planowała zbyć swoje 

udziały. Finalizacja transakcji nie mogła jednak dojść do skutku, gdyż firma audytorska nie 

sporządziła raportu będącego podstawą ustalenia ceny udziałów. Spółka matka postanowiła 

pozwać audytora do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pozew miał na 

celu naprawienie szkody poniesionej na skutek niewykonania umowy zawartej między spółką 

zależną a firmą doradczą. Wnioskodawczyni zapytała więc fiskusa, czy wydatki poniesione na 

spór arbitrażowy mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Fiskus uznał, że nie ma takiej 

możliwości, gdyż odpowiedzialność odszkodowawcza dotyczy spółki córki, a nie spółki matki. 

Sprawa trafiła na drogę sądową, a rację wnioskodawczyni przyznał WSA i NSA. Sądy zgodnie 

podkreśliły, że spółka matka wykazała, iż sporne wydatki były celowe i racjonalne (to ona 

miała podpisany kontrakt z firmą doradczą, która nie przygotowała raportu). 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Luksusowy dom spokojnej starości bez VAT 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Mariusz Szulc, 01-02-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 21 stycznia  

2016 r. (C- 335/14). Spółka belgijska zamierzała poszerzyć zakres świadczonych usług  

o prowadzenie prywatnych domów dla osób starszych. Wybudowała więc duży kompleks 

budynków oferujący poza odpłatnym wynajmem mieszkań dostęp do restauracji, barów, 

gabinetów kosmetycznych. Od tej inwestycji spółka odliczyła VAT. Belgijski urząd podatkowy 

uznał jednak, że usługa pomocy społecznej jest zwolniona z VAT i w związku z tym spółce nie 

przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Sprawa została skierowana do sądu, 

który z kolei postanowił zawiesić postępowanie i zadać pytanie prejudycjalne do TSUE. 

Pytanie dotyczyło tego, czy prywatna spółka posiada status podmiotu o charakterze 

społecznym, a świadczone przez nią usługi są zwolnione z VAT na podstawie odpowiednich 

http://www.rp.pl/Place/302029958-Nagrody-i-premie-motywujace-obniza-dochod.html#ap-2
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302029864-Kiedy-wydatki-na-arbitraz-spolka-matka-moze-zaliczyc-do-kosztow-podatkowych.html#ap-4
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zapisów szóstej dyrektywy unijnej. Niestety, zarówno rzecznik generalny TSUE, jak i sam 

Trybunał podzielili stanowisko organu podatkowego. TSUE podkreślił w wydanym wyroku,  

że „skoro spółka odpłatnie zaspokaja wszystkie potrzeby osób starszych, to działa w tym 

zakresie jako podatnik zwolniony z VAT”. 
 

[pobierz artykuł] 

 
VAT: opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy nie jest karą umowną  
Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Letkiewicz, 01-02-2016 
Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 grudnia 2015 r. (I SA/Kr 1583/15). 

Spółka zawarła z inną spółką prowadzącą kasyna gry umowę najmu lokalu na czas określony. 

Z uwagi na słabą koniunkturę gospodarczą kasyno wystąpiło z wnioskiem do spółki o 

wcześniejsze rozwiązanie umowy. Zawarto porozumienie, na mocy którego ustalono karę 

umowną, jaką kasyno miało zapłacić spółce tytułem wcześniejszego zakończenia umowy 

najmu. Spółka nie wykazała tej kwoty w swoim rozliczeniu podatkowym, a zdaniem organu 

miała taki obowiązek, gdyż otrzymana kwota nie była karą umowną, ale zapłatą za 

świadczenie wykonywane na rzecz drugiej strony. Z kolei spółka argumentowała, że sporna 

kwota była karą umowną, gdyż tak została określona w porozumieniu rozwiązującym umowę 

najmu. Ponadto świadczy o tym fakt, że spółka poniosła rzeczywistą szkodę, ponieważ liczyła 

na zwiększenie prestiżu budynku. Spółka skierowała sprawę na drogę sądową, ale WSA  

w Krakowie podtrzymał pogląd fiskusa. WSA podkreślił, „że to, jak strony nazwały 

wynagrodzenie, nie może mieć decydującego znaczenia dla sprawy”.  
[pobierz artykuł] 

 

Kolonie i obozy dla dzieci z 23-proc. VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 04-02-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 4 lutego 2016 r. (I FSK 1768/14). 

Sprawa dotyczyła spółdzielni organizującej odpłatne obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy wycieczek mieli zapewnione zakwaterowanie, transport, wyżywienie, 

ubezpieczenie, część rekreacyjną, sportową oraz edukacyjną. Spółdzielnia postanowiła 

zapytać fiskusa, czy usługi organizacji obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży wykonywane 

zgodnie z ustawą o systemie oświaty będą zwolnione z VAT jako usługi w zakresie opieki nad 

dziećmi i młodzieżą, świadczone według zasad opisanych w ustawie o systemie oświaty (art. 

43 ust. 1 pkt 24 lit. a uVAT). Organ uznał jednak, że w omawianej sytuacji mamy do 

czynienia z usługami turystyki, opodatkowanymi według procedury VAT marża stawką 23%. 

Wprawdzie WSA przyznał rację skarżącej wskazując, że to usługa opieki nad dziećmi jest 

usługą podstawową w omawianej sprawie i wraz z wszelkimi usługami dodatkowymi jest 

zwolniona z VAT. Wykładni tej nie potwierdził jednak NSA stwierdzając, że usługa turystyki 

jest świadczeniem dominującym. Narciarstwo czy też nauka jazdy konnej mają jedynie 

uatrakcyjnić wypoczynek. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Skutki wykupienia leasingowanego auta na cele prywatne 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 01-02-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę interpretacji Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 listopada 

2015 r. (IPTPB3/4511-206/15-2/RR). Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu samochodu 

osobowego, wykorzystywanego na potrzeby firmowe. Podatnik planował wykupić auto na 

własność po zakończeniu umowy, jednakże po wykupie pojazd nie byłby wykorzystywany już 

w prowadzonej działalności. Ponadto podatnik planował sprzedaż w/w auta, która nastąpiłaby 

dopiero po upływie sześciu miesięcy od daty wykupu pojazdu z leasingu. Wnioskodawca miał 

wątpliwości, czy zbycie pojazdu wygeneruje przychód firmowy oraz czy przekazanie auta na  

cele osobiste po wykupie z leasingu będzie wiązało się z koniecznością korekty firmowych 

kosztów. Organ stwierdził, że jeśli po wykupieniu z leasingu auto nie będzie wykorzystywane 

na potrzeby prowadzonej działalności oraz nie będzie stanowiło składnika majątku firmy, 

przychód z działalności gospodarczej nie powstanie. Nie pojawi się też obowiązek korekty 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/920578,luksusowy-dps-bez-vat.html
http://www.rp.pl/VAT/302019995-VAT-oplata-za-wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-nie-jest-kara-umowna.html#ap-2
http://www.rp.pl/VAT/302049897-Kolonie-i-obozy-dla-dzieci-z-23-proc-VAT.html
http://www.sl.gofin.pl/iptpb34511-20615-2rr-dyrektor-izby-skarbowej-w-lodzi,2v32q6rko,1.html
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kosztów, gdyż spełniały one warunek celowości w momencie potrącenia. Autor artykułu 

wskazuje, że jeszcze do niedawna fiskus twierdził, iż sprzedaż auta osobowego po wykupieniu 

z leasingu do majątku prywatnego generuje u przedsiębiorcy firmowy przychód. 
[pobierz artykuł] 

 
Leasing: opłata wstępna jest kosztem w momencie poniesienia  
Źródło: Rzeczpospolita, Maciej Synowicz, 01-02-2016 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi dnia 24 listopada 2015 r. 

(IPTPB3/4511-231/15-2/MK). Wnioskodawca prowadził działalność w branży sprzedaży 

detalicznej. Planował zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na okres 3 lat, która będzie 

spełniać przesłanki z art. 23b uPIT. Samochód będzie przekazany do użytkowania pod 

warunkiem uiszczenia opłaty wstępnej. Podatnik postanowił zapytać fiskusa, czy opłatę 

wstępną (czynsz inicjalny) powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo 

w chwili jej poniesienia, czy też proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu. 

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie podatnik wskazał, że poprawna jest pierwsza 

opcja. Uiszczenie opłaty wstępnej jest bowiem konieczne do zawarcia umowy, więc nie 

dotyczy ona całego jej okresu. Ponadto stanowi ona wydatek odrębny od poszczególnych rat 

leasingowych, więc należy ją traktować jako pośredni koszt uzyskania przychodów. Organ 

uznał ten pogląd za prawidłowy. Izba skarbowa podkreśliła, że opłata wstępna jest 

wydatkiem jednorazowym związanym z zawarciem umowy i wydaniem samochodu, a zatem 

nie powinna być rozliczana w czasie. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Wspólna interpretacja zapewni ochronę kontrahentom 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska , 05-02-2016 

Autor artykułu omawia zmianę w przepisach dotyczącą wspólnych interpretacji podatkowych, 

która weszła w życie od 1 stycznia 2016 r. Od początku tego roku dwa lub więcej podmiotów 

planujących np. dokonanie transakcji mogą składać jeden wspólny wniosek o wydanie 

interpretacji podatkowej. Do końca 2015 r. każdy z przedsiębiorców mógł zadawać pytanie do 

fiskusa tylko we własnej sprawie. Autor artykułu wskazuje, że jest to rozwiązanie korzystne 

dla podatników. Do tej pory, gdy dwóch kontrahentów planujących wspólne przedsięwzięcie 

składało wniosek do dwóch różnych izb skarbowych w tej samej sprawie, otrzymywali 

niejednokrotnie różne odpowiedzi. Teraz interpretacja będzie wspólna. Aby interpretacja 

chroniła wszystkich, wniosek musi zawierać dokładny opis stanu faktycznego oraz jego 

uzasadnienie. Musi także zawierać oświadczenie wszystkich zainteresowanych, że zdarzenie 

objęte wnioskiem nie jest przedmiotem toczącego się wobec nich postępowania podatkowego 

czy kontroli podatkowej. Autor artykułu wskazuje również, że w przypadku gdy opisany stan 

faktycznie lub zdarzenie przyszłe tylko nieznacznie różni się od rzeczywistego, organ może 

zakwestionować rozwiązania przyjęte przez zainteresowanych. 
[pobierz artykuł] 
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