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CIT  
 

CIT: Wydatki na farmę wiatrową do rozliczenia  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 1 marca 2016 r. (II FSK 3607-

3609/13). Sprawa dotyczyła trzech spółek, które zostały powołane w celu wzniesienia oraz 

wykorzystywania sztucznych wysp na Morzu Bałtyckim. Inwestycja miała polegać na 

wybudowaniu farm wiatrowych produkujących energię z odnawialnych źródeł. Firmy wskazały 

we wniosku o interpretację, że wybudowanie sztucznych wysp wymaga uzyskania pozwolenia 

na 30 lat, za które pobierana jest opłata uiszczana etapowo. Na tym tle zrodził się spór  

o rozliczanie w kosztach opłat za wydanie pozwolenia. Organ twierdził, że we wstępnej fazie 

inwestor nie ponosi kosztów, które można zaliczyć do wartości początkowej środka trwałego. 

Zdaniem fiskusa, opłaty powinny być zaliczone do kosztów na zasadach ogólnych po 

spełnieniu warunków z art. 15 ust. 1 uCIT. Sprawa trafiła na drogę sądową, a zarówno WSA, 

jak i NSA nie podzieliły poglądu organu. Sądy zgodnie podkreśliły, że bez uiszczenia opłat 

wybudowanie farm wiatrowych nie było by możliwe. Są to zatem wydatki dotyczące 

wytworzenia środka trwałego. Bez znaczenia jest natomiast fakt, że część opłat jest 

ponoszona na wczesnym etapie inwestycji. 

[pobierz artykuł] 

 
CIT: zapłata za bilet w biurze podróży bez podatku u źródła 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2016 r.  

(I SA/Rz 1162/15). Na potrzeby prowadzonej działalności spółka kupowała bilety lotnicze od 

pośredników będących polskimi firmami. Na fakturach otrzymywanych od sprzedawców 

umieszczona była adnotacja, zgodnie z którą podmioty te były agentami działającymi na 

rzecz zagranicznych przewoźników lotniczych. Podatniczka nie posiadała ich certyfikatów 

rezydencji. Spółka zapytała fiskusa, czy wypłacając wynagrodzenie za bilety lotnicze na rzecz 

pośredników będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku CIT. 

Organ uznał, że wnioskodawczyni powinna pobierać podatek, gdyż kupuje bilety od 

zagranicznych linii lotniczych za pośrednictwem polskich biur podróży. Zdaniem fiskusa, 

podatnikiem w omawianej sytuacji jest zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej 

osiągające przychód, a płatnikiem spółka płacąca na usługi przelotu. Sprawa trafiła do WSA  

w Rzeszowie, który uchylił interpretację organu. Sąd wskazał, że skarżąca spółka akcentuje 

fakt wypłacania wynagrodzenia na rzecz pośredników mających siedzibę na terytorium RP. 

Nie można więc uznać, że podatniczka wypełnia przesłanki z art. 26 ust. 1 uCIT. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Kwotę kaucji zatrzymaną w spółce trzeba opodatkować VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-03-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 r. (I SA/Gd 

1601/15). Spółka zajmowała się regeneracją oraz serwisem części samochodowych. 

Nabywała je także od firm skupujących oraz sprzedających zużyte części zamienne. 

Współpracując ze swoimi kontrahentami spółka wymagała od nich terminowości. W celu ich 

zachowania wnioskodawczyni pobierała od kontrahentów kaucje, które przepadały  

w odpowiedniej proporcji, jeżeli w ciągu określonego czasu nabywca nie przekazał spółce tylu 

części zamiennych, ile określała zawarta wcześniej umowa. Podatniczka uważała,  

że otrzymana od nabywcy kaucja nie powinna być opodatkowana VAT, gdyż nie jest dostawą 

ani usługą. Stanowi jedynie przychód. Organ uznał ten pogląd za błędny wskazując, że ta 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303029979-CIT-Wydatki-na-farme-wiatrowa-do-rozliczenia.html#ap-1
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302229987-CIT-Odbiorca-odsetek-niebedacy-bankiem-zaplaci-podatek-u-zrodla.html
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część kaucji, która ulega przepadkowi, stanowi wynagrodzenie spółki tytułem dokonanej 

dostawy i dlatego należy ją opodatkować VAT. Wprawdzie podatniczka skierowała sprawę na 

drogę sądową, ale WSA w Gdańsku w pełni podzielił pogląd fiskusa, że przepadek kaucji 

podlega opodatkowaniu VAT. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Odliczenia VAT: wyrok sądu nie zastępuje faktury 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 03-03-2016 
Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2016 r. 

(ITPP3/4512-755/15/AB). Sprawa dotyczyła inwestora, który był zarejestrowany na potrzeby 

podatku VAT. Ponosił on wydatki na budowę i modernizację sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej. Realizacją prac miała zająć się wybrana w drodze przetargu spółka, która  

z kolei korzystała z usług podwykonawców. Wykonawca podpisał z podwykonawcami umowy 

cesji wierzytelności wobec inwestora. Jeden z podwykonawców, który wykonał prace  

o wartości około 220 tys. zł, musiał dochodzić zapłaty od inwestora na drodze sądowej. 

Faktura za sporne roboty została jednak wystawiona na wykonawcę, a nie inwestora, który 

poniósł ciężar podatku. Inwestor nie dysponował fakturą, ale chciał odliczyć podatek VAT. 

Skierował więc do organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Izba 

skarbowa stwierdziła jednak, że w omawianej sprawie inwestorowi nie przysługuje prawo do 

odliczenia podatku VAT. Skoro uVAT wskazuje wyraźnie, że podatek jest odliczany  

z otrzymanych faktur, którymi wnioskodawca nie dysponuje, to nie może odliczyć VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

Majątek pozostały po likwidacji firmy z VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 04-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia opinię rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości 

UE (TSUE) w polskiej sprawie dotyczącej opodatkowania VAT rzeczy pozostałych 

przedsiębiorcy po likwidacji firmy (C 229/15). Stan faktyczny dotyczył notariusza,  

który wybudował budynek wykorzystywany po części na cele mieszkalne oraz firmowe. 

Dokonał odliczenia VAT, ale tylko od tej części wydatków dotyczącej firmowej części domu. 

Podatnik zapytał fiskusa, czy po zakończeniu działalności gospodarczej będzie musiał 

opodatkować VAT część budynku wykorzystywaną w firmie, pomimo że upłynie już okres 

korekty odliczenia VAT. Organ twierdził wbrew opinii podatnika, że podatek VAT będzie 

musiał być odprowadzony. Sprawa trafiła do NSA, który postanowił zadać TSUE pytanie 

prejudycjalne dotyczące tego, czy w świetle dyrektywy unijnej firmowy majątek powinien być 

opodatkowany w momencie zaprzestania działalności, jeżeli minął już normatywnie określony 

czas korekty VAT naliczonego z tytułu jego nabycia. Interpretując zapisy art. 18 lit. c 

dyrektywy rzecznik generalny Trybunału uznał, że upływ terminu korekty nie wpływa na 

opodatkowanie VAT majątku. Notariusz powinien więc zapłacić podatek VAT. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Darmowe egzemplarze od wydawnictwa to przychód autora książki 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 01-03-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę jednej z interpretacji Ministra Finansów 

(DD3.8222.2.451.2015.IMD). Sprawa dotyczyła autorki publikacji o księgowości i podatkach, 

która otrzymywała nieodpłatnie od wydawnictwa po kilka sztuk każdego egzemplarza. Nie 

były one przeznaczone do sprzedaży. Wnioskodawczyni uważała, że nie musi ich wykazywać 

jako przychód. Poprosiła jednak izbę skarbową o potwierdzenie tego stanowiska.  

W pierwotnie wydanej interpretacji Izba Skarbowa w Bydgoszczy uznała, że w omawianej 

sprawie nie powstaje przychód, gdyż egzemplarze publikacji nie stanowią  wynagrodzenia,  

ale są przekazywane w celu udokumentowania przez wydawcę sposobu wykonania umowy,  

a także mają umożliwić twórcy prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem jego praw 

autorskich. Minister Finansów zmienił jednak z urzędu stanowisko izby skarbowej wskazując,  

 

http://www.rp.pl/VAT/303029996-Kwote-kaucji-zatrzymana-w-spolce-trzeba-opodatkowac-VAT.html#ap-1
http://www.rp.pl/VAT/303039973-Odliczenia-VAT-wyrok-sadu-nie-zastepuje-faktury.html#ap-1
http://www.rp.pl/Firma/303049947-Majatek-pozostaly-po-likwidacji-firmy-z-VAT.html#ap-1
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że wnioskodawczyni musi zapłacić podatek. Zdaniem Ministra Finansów, egzemplarze 

publikacji stanowią wartość ekonomiczną, a autorka nabywa materialny utwór oferowany na 

rynku. Powstaje więc przychód, który powinien być opodatkowany.  
[pobierz artykuł] 

 
Spółdzielnia wystawia PIT członkom rady osiedla 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 02-03-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 1 marca 2016 r. (II FSK 3924/13). Spółdzielnia 

mieszkaniowa wypłacała członkom rad osiedli wynagrodzenie za udział w posiedzeniach 

zgodnie z postanowieniami swojego statutu. Wnioskodawczyni wskazała, że wystawiała 

zainteresowanym informację PIT-11 potrącając z przychodu zryczałtowane koszty stosownie 

do art. 22 ust. 9 pkt 5 uPIT. Zdaniem spółdzielni, wynagrodzenie rady osiedla powinno być 

traktowane tak jak wynagrodzenie członków rady nadzorczej, gdyż pełni ona oprócz funkcji 

opiniodawczych także funkcje stanowiące. Przychody te należy zatem zakwalifikować do 

działalności wykonywanej osobiście. Organ uznał jednak ten pogląd za błędny wskazując,  

że sporne przychody powinny być zaliczone do innych źródeł. Spółdzielnia nie powinna więc 

pobierać zaliczki na podatek PIT oraz jest zobowiązana sporządzić dla członków rady osiedla 

informację PIT-8C. Wprawdzie WSA oddalił skargę spółdzielni, jednakże NSA rozstrzygnął 

ostatecznie sprawę na jej korzyść. Sąd kasacyjny nie miał żadnych wątpliwości, że w 

omawianej sprawie mamy do czynienia z przychodami z działalności wykonywanej osobiście. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Określenie właściwej stawki podatku od nieruchomości 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 29-02-2016 

Autor artykułu omawia interpretację Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 3 listopada 2015 r. 

(WPiOL-III.310.3.205.BP). Spółdzielnia mieszkaniowa była współwłaścicielem gruntów, na 

których znajdowały się budynki mieszkalne. Grunty te były zakwalifikowane jako grunty 

pozostałe. Spółdzielnia planowała wydzierżawić część nieruchomości, na której miał powstać 

parking i myjnia. Wnioskodawczyni miała wątpliwości, jak powinna zadeklarować podatek od 

nieruchomości od wydzierżawianej części gruntów. Zdaniem spółdzielni, jeżeli nie jest 

możliwe wydzielenie gruntu, który jest związany z prowadzeniem działalności, to należy go 

uznać za grunt związany z budynkiem mieszkalnym i opodatkować według stawki właściwej 

dla gruntów pozostałych. Organ uznał ten pogląd za błędny. Jego zdaniem, skoro spółdzielnia 

prowadzi działalność gospodarczą, będące w jej posiadaniu grunty, budynki i budowle należy 

kwalifikować jako związane z prowadzoną działalnością z wyjątkiem budynków mieszkalnych  

oraz gruntów z nimi związanych. W ocenie prezydenta miasta, skoro udział w nieruchomości 

ma być wydzierżawiony na prowadzenie działalności gospodarczej, od tej części należy 

opłacać podatek od nieruchomości według stawek właściwych dla działalności gospodarczej. 
[pobierz artykuł] 
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