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CIT  
 

Nie wszystkie wydatki na święto branżowe dają koszty  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 07-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia dwa wyroki NSA z dnia 4 marca 2016 r. (II FSK 3955-

3956/13). Spółka z branży górniczo-energetycznej organizowała obchody świąt branżowych 

zapraszając na imprezy firmowe swoich aktualnych i byłych pracowników wraz z rodzinami,  

a także kontrahentów. Spółka uważała, że wydatki na tego typu uroczystości może zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodów. W opinii wnioskodawczyni, z uwagi na dużą rolę świąt  

w branży górniczo-energetycznej, nieorganizowanie obchodów mogłoby być odebrane jako 

brak szacunku do nich. Organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe tylko w części. Zdaniem 

izby skarbowej, wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów tylko tę część wydatków, która 

przypada na jej aktualnych pracowników oraz emerytowaną załogę. Z kolei wydatki 

przypadające na zaproszonych gości należy traktować jak reprezentację, która jest wyłączona 

z kosztów. Niekorzystną dla spółki wykładnię przepisów podzieliły sądy administracyjne obu 

instancji. Sąd kasacyjny podkreślił, że jedynie w zakresie wydatków przypadających na 

aktualnych oraz byłych pracowników można dopatrzyć się związku z przychodami firmowymi. 

[pobierz artykuł] 

 
Przedawnienie wierzytelności a odpisy aktualizujące  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 09-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 lutego 2016 r.  

(I SA/Sz 1355/15). Sprawa dotyczyła spółki, która chciała rozliczyć w kosztach przedawnione 

wierzytelności. Wnioskodawczyni wskazała, że odpisy aktualizujące wartość wierzytelności 

przedawnionej, której nieściągalność uprawdopodobniono, wskazane w ustawie  

o rachunkowości, są kosztem od tej ich części, którą zaliczono do przychodów należnych. 

Zdaniem spółki, możliwe jest ujęcie w kosztach odpisu aktualizującego wartość wierzytelności 

po uprawdopodobnieniu jej nieściągalności. Organ nie zgodził się z tym poglądem. W opinii 

izby skarbowej, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 20 uCIT wierzytelności mogą być zaliczone do 

kosztów, jeżeli nie uległy przedawnieniu. Sprawa trafiła do WSA w Szczecinie, który jednak 

oddalił skargę spółki. Sąd wskazał, że wierzytelność, która była podstawą utworzonego 

odpisu aktualizacyjnego uległa przedawnieniu i na podstawie w/w przepisu nie może być 

zaliczona do kosztów. W związku z tym, odpis aktualizacyjny utworzony na przedawnioną 

wierzytelność tym bardziej nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Naruszenie praw konkurenta skutkuje korektą  

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 08-03-2016 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2016 r. 

(ITPP2/443-1200/15/AK). Spółka zajmowała się sprzedażą akcesoriów domowych (obrusy, 

pościel, poszewki) z nadrukowanym wzorem. 18 czerwca 2015 r. wnioskodawczyni otrzymała 

od niemieckiej spółki wezwanie do zaprzestania naruszania jej praw do niezarejestrowanego 

wzoru wspólnotowego chronionego unijnymi przepisami. Spółka z siedzibą w Niemczech 

wskazała, że sporny wzór zaprezentowała po praz pierwszy w 2014 r. na targach we 

Frankfurcie. Zatem wykorzystanie przez spółkę tego wzoru na sprzedawanych produktach bez 

odpowiedniej zgody było bezprawne. W wyniku zawartej ugody polska spółka zachowała 

prawo do handlu towarem do 22 czerwca. Niesprzedany towar miał być zniszczony i tak też 

spółka polska postąpiła. Wnioskodawczyni była świadoma, że będzie musiała skorygować 

naliczony podatek VAT, gdyż zniszczenie towarów było konsekwencją bezprawnych jej 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303079986-Nie-wszystkie-wydatki-na-swieto-branzowe-daja-koszty.html#ap-1
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303099999-Przedawnienie-wierzytelnosci-a-odpisy-aktualizujace.html#ap-1
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działań. Spór powstał natomiast co do momentu, w którym korekta powinna nastąpić. Fiskus 

uznał wbrew twierdzeniom spółki, że korekta powinna być dokonana za okres, w którym 

doszło do zawarcia ugody, a nie w okresie, w którym zostały zniszczone towary. 
 

[pobierz artykuł] 

 
VAT przy sprzedaży działek 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 10-03-2016 
Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2015 r. (I FSK 1455/14). Kobieta 

nabyła udział we współwłasności niezabudowanej działki bez zamiaru dalszej jego 

odsprzedaży. Planowała natomiast użyczyć działkę mężowi, z którym miała rozdzielność 

majątkową. Działka została uzbrojona w energię na wniosek spółki cywilnej, w której mąż 

kobiety był wspólnikiem i na spółce ciążył obowiązek opłacania podatku od nieruchomości. Po 

kilku latach spółka została rozwiązana oraz skończyła się umowa użyczenia  działki, która 

wróciła we władanie wnioskodawczyni oraz drugiego współwłaściciela. Kobieta zapytała więc 

fiskusa, czy transakcja sprzedaży tego gruntu powinna być opodatkowana VAT. Fiskus 

stwierdził, że kobieta powinna odprowadzić VAT, gdyż w omawianej sprawie mamy do 

czynienia z odpłatnym udostępnieniem nieruchomości, a potwierdzeniem tego są kwoty 

uzyskiwane w postaci równowartości podatku od nieruchomości. Wprawdzie sprawa została 

skierowana na drogę sądową, ale zarówno WSA, jak i NSA oddaliły skargi kobiety. Sądy 

zgodnie podkreśliły, że podjęte przez skarżącą czynności wskazywały na to, że realizacja 

sprzedaży działek spełniała warunki do uznania jej za realizowaną w ramach działalności 

gospodarczej. 
[pobierz artykuł] 

 

Znak towarowy darowany synowi bez VAT  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 10-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 lutego 2016 r.  

(I SA/Sz 53/16). Kobieta nieprowadząca działalności gospodarczej miała otrzymać od syna 

będącego przedsiębiorcą znak towarowy wraz z prawami ochronnymi, który będzie 

zarejestrowany jako wspólnotowy znak towarowy. Wnioskodawczyni nie wyklucza,  

że w przyszłości przekaże synowi w darowiźnie znak towarowy, który uprzednio otrzymała od 

niego. Kobieta chciała wiedzieć, czy czynność ta powinna być objęta VAT. Jej zdaniem, 

obowiązek zapłaty podatku nie powstanie, gdyż nie wytworzyła ona tego znaku w celu 

czerpania z niego korzyści. Organ nie podzielił jednak tego poglądu. Zdaniem izby skarbowej, 

przekazanie nieodpłatnie znaku towarowego przez matkę na rzecz syna, od którego wcześniej 

go otrzymała, będzie działalnością gospodarczą w rozumieniu uVAT, natomiast kobieta będzie 

występować w charakterze podatnika. Fiskus podkreślił również, że korzyści wynikające  

z faktu posiadania znaku towarowego wykluczają, aby mógł być on wykorzystywany na cele 

osobiste. Kobieta wniosła skargę do WSA, która została uwzględniona. Sąd wskazał, że „nie 

jest działalnością gospodarczą darowizna składnika majątku osobistego”. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

PIT a wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 09-03-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 8 marca 2016 r. (II FSK 3966/13). 

Kobieta pełniła funkcję prezesa jednej z instytucji centralnych będąc zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę. W 2009 r. pracodawca złożył jej wypowiedzenie umowy o pracę  

i wypłacił odszkodowanie za 2 miesiące, o które skrócony został okres wypowiedzenia. 

Okazało się jednak, że kobieta znajdowała się w wieku ochronnym i pracodawca nie mógł 

wypowiedzieć jej umowy. Przyznał się więc do błędu i wypłacił podatniczce odszkodowanie 

odpowiadające wynagrodzeniu za 14 miesięcy (490 tys. zł) pobierając jednak zaliczkę na 

podatek PIT w wysokości ponad 150 tys. zł. Kobieta uważała, że podatek jest nienależny,  

gdyż wypłacone odszkodowanie powinno być zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 

3 uPIT (zasady jego ustalania wynikają wprost z kodeksu pracy). Zdaniem organu, tylko  

http://www.rp.pl/VAT/303089967-Naruszenie-praw-konkurenta-skutkuje-korekta.html#ap-1
http://www.sl.gofin.pl/i-fsk-145514-wyrok-nsa,wevx7y1ap,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/vat-przy-sprzedazy-dzialek-2016-20,artykul,151702.html
http://www.rp.pl/Firma/303109985-Znak-towarowy-darowany-synowi-bez-VAT.html#ap-3
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3-miesięczne wynagrodzenie będzie zwolnione z PIT. Wprawdzie WSA podzielił pogląd 

skarżącej, jednakże ostatecznie NSA przyznał rację fiskusowi. Sąd kasacyjny wskazał,  

że w omawianej sprawie mamy do czynienia z wynagrodzeniem za okres 14 miesięcy, a nie 

odszkodowaniem zwolnionym z PIT na podstawie spornego przepisu. 
[pobierz artykuł] 

 
Sprzedaż kilkunastu działek nie musi być przychodem z działalności 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Zalewski, 10-03-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 9 marca 2016 r. (II FSK 1423/14). Małżonkowie 

nabyli w latach 2004-2006 kilka działek, które następnie podzielili i sprzedali z zyskiem. Spór 

w sprawie powstał na tle rozliczenia za 2006 r., a konkretnie źródła przychodu, do którego 

powinien być zaliczony przychód ze sprzedaży działek: działalności gospodarczej czy 

odpłatnego zbycia nieruchomości. Fiskus twierdził, że małżonkowie prowadzili pozarolniczą 

działalność gospodarczą, gdyż sprzedawali działki w sposób zorganizowany, ciągły  

i częstotliwy. Pogląd ten podzielił WSA w Warszawie. Małżonkowie nie zgadzali się z tym 

stanowiskiem twierdząc, że sprzedawali majątek osobisty, w związku z czym przychody 

powinny być zaliczone do przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Skarżący wnieśli 

więc skargę kasacyjną do NSA, który ostatecznie zaakceptował ich stanowisko. Zdaniem 

składu sędziowskiego, sprzedaż nawet kilkunastu działek nie jest wystarczającą przesłanką, 

aby uznać, że przychód powinien być zaliczony do źródła pozarolnicza działalność 

gospodarcza. Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Naliczenie odsetek w postępowaniu podatkowym: wyjątek stał się regułą 

Źródło: Rzeczpospolita, Łukasz Kupiec, Dariusz Malinowski, 09-03-2016 

Autor artykułu omawia uregulowania Ordynacji podatkowej dotyczące naliczania odsetek za 

zwłokę za okresy postępowań mających na celu określenie tych zaległości,  

a przedłużających się ponad wskazane w przepisach terminy. Zgodnie z Ordynacją 

podatkową, jeżeli postępowanie podatkowe przedłuża się ponad ustawowe terminy, podatnik 

co do zasady nie powinien być obciążany odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres 

przedłużającego się postępowania. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy do opóźnienia w wydaniu 

decyzji przyczyniła się strona postępowania lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych 

od organu. Autor artykułu wskazuje, że w praktyce sposób interpretowania ostatniego 

wyjątku w orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych sprawia, że staję 

się on regułą, a bardzo rzadko organy akceptują brak zapłaty przez podatnika odsetek za 

zwłokę za okres przedłużającego się powstępowania. Fiskus często uzasadnia brak wydania 

decyzji w terminie złożonością i zawiłością sprawy czy też koniecznością przeprowadzenia 

dodatkowych czynności dowodowych. Wykładnię tę akceptują sądy administracyjne. 
[pobierz artykuł] 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303099979-PIT-a-wynagrodzenie-za-czas-pozostawania-bez-pracy.html#ap-2
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/926903,sprzedaz-dzialek-przychow-dzialalnosc-gospodarcza.html
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