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CIT  
 
Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii elektrycznej są kosztem 

bezpośrednim  

Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Rycerz, 15-02-2016 

W niniejszym artykule autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 

listopada 2015 r. (IPPB5/4510-782/15-4/RS). Spółka zajmująca się wytwarzaniem energii 

otrzymywała od prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia energii. Prawa 

majątkowe  wynikające z nich zapisywane były na koncie ewidencyjnym spółki prowadzonym 

przez Towarową Giełdę Energii. Firma wskazała, że od początku 2015 r. do uCIT 

wprowadzona została definicja pochodnego instrumentu finansowego odwołująca się do 

instrumentu finansowego z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 

Spółka zapytała, czy w omawianej sytuacji prawa majątkowe można traktować jako 

pochodne instrumenty finansowe w rozumieniu znowelizowanych przepisów uCIT. W opinii 

wnioskodawczyni, prawa majątkowe są pochodnymi instrumentami finansowymi, a zatem nie 

można zaliczyć do kosztów wydatków na ich nabycie do czasu realizacji praw z nich 

wynikających lub odpłatnego ich zbycia. Organ uznał ten pogląd za błędny wskazując,  

że praw majątkowych nie można traktować jako pochodnych instrumentów finansowych,  

a wydatki na ich nabycie są dla spółki kosztem bezpośrednim.  

[pobierz artykuł] 

 
CIT a rabat lub skonto: Korekta nie zmienia daty przychodu  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 17-02-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2016 r. (II FSK 709/14). 

Spółka dystrybuująca artykuły chemiczne udzielała swoim kontrahentom rabatów 

potransakcyjnych, uzależnionych od odebrania w danym czasie określonej ilości towarów lub 

zapłaty za dostawę w krótszym terminie. Zasady udzielania rabatów opisane były w umowach 

handlowych z klientami. Spółka dokumentowała je fakturami korygującymi do faktur 

opisujących dostawy, których rabat dotyczył. Korekty wystawiane były w terminie uznania 

rabatu za należny. Spółka postanowiła zapytać fiskusa, czy obniżenie przychodu z tytułu 

udzielenia w/w rabatów potransakcyjnych następuje z chwilą ich uznania i jednoczesnego 

wystawienia faktury korygującej. Zdaniem organu, późniejsze wystawienie faktury 

korygującej powoduje jedynie zmianę wysokości przychodu, a nie skutkuje nową datą jego 

powstania. Jest to zatem doprecyzowanie prawidłowej wysokości przychodu, który został już 

osiągnięty i którego wysokość została wcześniej niewłaściwie określona. Wprawdzie spółka 

skierowała sprawę na drogę sądową, ale pogląd fiskusa podtrzymał zarówno WSA, jak i NSA. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Przekazanie projektu architektonicznego ze stawką 23 proc.  

Źródło: Rzeczpospolita, Łukasz Pierwienis, 15-02-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. (III SA/Wa 

668/15). Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy sporządzającego projekty architektoniczne. Na 

podstawie umowy z klientem podatnik wykonywał projekt oraz przekazywał go wraz  

z majątkowymi prawami autorskimi. Wnioskodawca zapytał fiskusa, jaką stawkę VAT 

powinien stosować do usługi sporządzania projektu i przekazania praw majątkowych, jeżeli 

projekt wykonuje podatnik samodzielnie, przy udziale pracowników i podwykonawców oraz 

gdy projekt sporządzany jest przez pracownika. Zdaniem przedsiębiorcy, w dwóch pierwszych 

przypadkach należy stosować stawkę VAT 8%, gdyż w tych sytuacjach osoba wykonująca 

projekt posiada status twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302159995-Wydatki-na-nabycie-swiadectw-pochodzenia-energii-elektrycznej-sa-kosztem-bezposrednim.html#ap-2
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302179997-CIT-a-rabat-lub-skonto-Korekta-nie-zmienia-daty-przychodu.html#ap-2
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pokrewnych. Organ nie zgodził się z podatnikiem i wskazał, że we wszystkich przypadkach 

przedsiębiorca powinien stosować podstawową stawkę VAT, gdyż mamy do czynienia z usługą 

kompleksową. Stanowisko to w pełni podzielił WSA w Warszawie wskazując, że świadczeniem 

głównym jest otrzymanie projektu, bez którego przekazanie praw autorskich nie ma sensu. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Wyższa stawka VAT za trening z instruktorem  
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 16-02-2016 
Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 lutego 2016 r. (I SA/Sz 1182/15). 

O interpretację podatkową wystąpiła do fiskusa spółka prowadząca szkółki sportowe dla 

dzieci. Do dyspozycji ćwiczących oddane były sale i sprzęt, a zajęcia prowadził trener. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach było posiadanie karnetu. Spółka twierdziła,  

że świadczone przez nią usługi powinny być opodatkowane stawką VAT w wysokości 8% jako 

pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu (pozycja 186 załącznika 

nr 3 do uVAT). Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem, preferencyjna 

stawka dotyczy tylko usług typowych dla danego obiektu, np. nabycie biletu na siłownię 

uprawnia do korzystania z dostępnych tam urządzeń. Preferencja podatkowa nie dotyczy 

natomiast tych usług, które nie są związane z normalnym użytkowaniem obiektu. W opinii 

izby skarbowej, tego typu sytuacja ma miejsce w przypadku zajęć prowadzonych pod 

nadzorem trenera. Zasadniczym celem nabycia usługi nie jest bowiem wstęp, który umożliwia 

korzystanie z obiektu, ale opieka trenera. Pogląd ten w pełni podzielił WSA w Szczecinie. 
[pobierz artykuł] 

 

Minister chce VAT od każdego użycia firmowego sprzętu na cele prywatne 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 18-02-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące stosowania 

przepisów o wstępnej proporcji (tzw. prewspółczynnika) obowiązujących od początku 2016. 

Regulacje te odnoszą się do podmiotów, które oprócz działalności opodatkowanej wykonują 

także inne czynności. Podatnicy muszą wyliczyć, jaka kwota odliczenia przypada na sprzedaż 

opodatkowaną, a jaka na pozostałe działania. Minister Finansów wskazał, że w przypadku 

wykorzystywania firmowego majątku na potrzeby prywatne podatnicy nie muszą stosować 

przepisów o wstępnej proporcji. Czynności te muszą być jednak opodatkowane VAT. Organ 

nie miał wątpliwości, że gdy firma pozwala pracownikom użytkować służbowy sprzęt (np. 

kserokopiarki, laptopy) na cele osobiste, powinna odprowadzić VAT z tego tytułu. Obowiązek 

ten pojawia się bez względu na to, w jakiej proporcji rozliczane są zakupy. Autor artykułu 

wskazuje, że omawiana sytuacja dotyczy chociażby gmin, które będąc organami władzy 

publicznej podejmują działania nieobjęte VAT. Eksperci wskazują, że obowiązek naliczania 

VAT od każdorazowego udostępniania formowego sprzętu na cele osobiste będzie nastręczał 

wiele trudności w praktyce. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Paliwo w wartości pracowniczego ryczałtu samochodowego 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 18-02-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2015 r. 

(I SA/Wr 1595/15). Spółka planowała udostępniać pracownikom firmowe samochody 

służbowe do celów prywatnych. Zgodnie z regulaminem, firma będzie ponosić koszty 

użytkowania pojazdu takie jak bieżące naprawy, wymiana opon, ubezpieczenie, przeglądy 

okresowe. Pracownicy z kolei poniosą koszty paliwa. Spółka wskazała, że mogą zdarzyć się 

takie sytuacje, gdy pracownik w czasie weekendu będzie korzystał z zatankowanego 

wcześniej paliwa firmowego, a po weekendzie w czasie pracy z paliwa prywatnego. 

Podatniczka będzie doliczać pracownikom użytkującym samochody do celów prywatnych 

przychód z nieodpłatnego świadczenia w postaci ryczałtu. Organ zakwestionował jednak 

możliwość wliczania w wartość ryczałtu kosztów paliwa wskazując, że jest to odrębne 

świadczenie, które powinno być doliczone do przychodów ze stosunku pracy. Sprawa trafiła 

http://www.rp.pl/VAT/302159997-Przekazanie-projektu-architektonicznego-ze-stawka-23-proc.html
http://www.rp.pl/VAT/302169863-Wyzsza-stawka-VAT-za-trening-z-instruktorem.html#ap-2
http://www.rp.pl/VAT/302189855-Minister-chce-VAT-od-kazdego-uzycia-firmowego-sprzetu-na-cele-prywatne.html#ap-2
http://www.sl.gofin.pl/i-sawr-159515-wyrok-wsa-we-wroclawiu,j9w1txmiz,1.html
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do WSA, który uwzględnił skargę spółki wskazując, że „nie ma żadnego uzasadnienia, aby 

wydatki na paliwo, bez którego nie jest możliwe wykorzystanie samochodu, uznać za 

stanowiące odrębne od ryczałtu samochodowego świadczenia”. 
[pobierz artykuł] 

 
Przychód z kapitałów pieniężnych: płatność w ratach w przepisach o PIT  
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 18-02-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2016 r. (I SA/Gl 754/15). 

Wspólnik spółki z o.o. zamierzał sprzedać swoje udziały w firmie. Zapłata ceny miała nastąpić 

w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 10% miała być płatna w ciągu 3 dni od daty zawarcia 

umowy, natomiast pozostałą należność kupujący zobowiązany był zapłacić w następnym roku 

podatkowym. Podatnik miał wątpliwości, czy obowiązek podatkowy z transakcji sprzedaży 

udziałów powstanie z chwilą zawarcia umowy od całej ceny sprzedaży, czy też od każdej z rat 

osobno w dacie ich wymagalności. Zdaniem podatnika, w odniesieniu do pierwszej raty 

przychód powinien być rozpoznany w bieżącym roku, a w odniesieniu do drugiej raty  

w kolejnym roku podatkowym. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny wskazując, że 

przychód zaistnieje w chwili sprzedaży udziałów. Dla powstania obowiązku podatkowego nie 

ma natomiast znaczenia fakt, czy cena za zbywane udziały płatna jest w ratach czy w jednej 

transzy. WSA w Gliwicach uwzględnił jednak skargę podatnika podkreślając, że w „spornym 

przypadku przychód należny powstaje w dniu, kiedy kwota przysługującego podatnikowi 

świadczenia pieniężnego staje się wymagalna i może on domagać się jej zapłaty”. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Zajęcie rachunku można skarżyć raz 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj , 17-02-2016 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2016 r. (III SA/Wa 

670/15). Naczelnik urzędu skarbowego zajął wierzytelność podatnika z rachunku w banku 

spółdzielczym. Dłużnik wniósł skargę na tę czynność, ale nie dochował terminu. 

Zawnioskował więc o jego przywrócenie, ale bezskutecznie. W tym czasie fiskus 

wyegzekwował część należności. Gdy upłynęło kilka miesięcy dłużnik ponownie złożył skargę 

na czynności egzekucyjne, jednakże izba skarbowa odmówiła wszczęcia postępowania 

uznając, że sprawa była już raz rozpoznawana. Stanowisko to podtrzymał Minister Finansów 

wskazując, że nie jest dopuszczalne wniesienie takiego samego środka odwoławczego. 

Dłużnik wniósł skargę na rozstrzygniecie Ministra Finansów podnosząc, że po bezskutecznej 

próbie zaskarżenia zajęcia rachunku bankowego bank pobrał kolejną kwotę i przelał ją 

wierzycielowi. Skarga została wniesiona niezwłocznie po tym zdarzeniu, więc termin został 

zachowany (14 dni od zawiadomienia o czynności egzekucyjnej). WSA oddalił jednak skargę. 

Sąd podkreślił, że „zaskarżeniu podlega zajęcie rachunku bankowego, a nie wynikające z tego 

zajęcia każdorazowe czynności przekazania środków przez bank wierzycielowi”. 
[pobierz artykuł] 

 
 
DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
ul. Kutnowska 1-3 
53-135 Wrocław 

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni  
opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Dawid 
Michalak; Henryk Suchecki. 

http://www.gazetapodatkowa.pl/paliwo-w-wartosci-pracowniczego-ryczaltu-samochodowego-2016-14,artykul,151017.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302189988-Przychod-z-kapitalow-pienieznych-platnosc-w-ratach-w-przepisach-o-PIT.html#ap-4
http://www.rp.pl/Firma/302179964-Zajecie-rachunku-mozna-skarzyc-raz.html#ap-1

