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CIT  
 

NSA o rozliczaniu kosztów nabycia licencji w spółce  

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 14-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 14 marca 2016 r. (II FSK 4005/13). 

Spółka zawarła z zagraniczną spółką powiązaną umowę licencyjną uzyskując dostęp do 

oprogramowania komputerowego. Umowę zawarto na czas nieokreślony, a wynagrodzenia 

nie określono kwotowo, ale za pomocą wzoru matematycznego z kilkoma zmiennymi. W roku, 

którego dotyczyła sprawa, należność licencyjna wyniosła ponad 2,1 mln zł. Spółka zaliczyła tę 

kwotę do kosztów na bieżąco nie traktując licencji jako wartości niematerialnej i prawnej. 

Urząd kontroli skarbowej (UKS) uznał, że ten sposób rozliczania kosztów jest błędny. 

Zdaniem organu, licencję należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną, a jej 

wartością początkową powinna być wartość rynkowa. UKS wydał więc decyzję zmniejszającą 

koszty spółki. Spółka zaskarżyła rozstrzygnięcie organu do WSA wskazując, że nie mogła 

amortyzować licencji, gdyż niemożliwym było ustalenie jej ceny początkowej. WSA 

podtrzymał jednak pogląd organu, ale ostateczne stanowisko NSA było korzystne dla spółki. 

Zdaniem sądu kasacyjnego, nie doszło do nadużycia prawa, gdyż „cenę rynkową ustala się, 

gdy nabycie jest nieodpłatne, a taka sytuacja w sprawie nie miała miejsca”. 
[pobierz artykuł] 

 
Aport a obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych  

Źródło: Rzeczpospolita, Jakub Roszkiewicz, 16-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok NSA z dnia 8 marca 2016 r. (II FSK 4000/13). 

Spółka Skarbu Państwa działała w grupie kapitałowej. W latach 2009-2012 między 

podmiotami w grupie przeprowadzono kilka transakcji. Skarb Państwa wniósł aportem udziały 

i objął w zamian akcje w podwyższonym kapitale zakładowym. Doszło także do objęcia akcji  

oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym  

w zamian za wkład pieniężny. Spółka miała wątpliwości, czy w/w transakcje powinny być 

objęte dokumentacją cen transferowych. Jej zdaniem, skoro nie mają one wpływu na 

zobowiązania podatkowe spółki, nie powinny być objęte dokumentacją. Organ nie podzielił 

tego poglądu wskazując, że wniesienie aportu, choć obojętne podatkowo, stanowi transakcję  

i powinno być objęte dokumentacją. Wprawdzie WSA uchylił interpretację organu, jednakże 

ostateczne stanowisko NSA było niekorzystne dla spółki. Zdaniem sądu kasacyjnego, 

„również te zdarzenia gospodarcze, w wyniku których nie dochodzi do powstania 

zobowiązania podatkowego, powinny zostać objęte obowiązkiem dokumentacyjnym”. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Zwolnienie z VAT przy wynajmie mieszkania 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 14-03-2016 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2016 r., 

nr ILPP5/4512-1-301/15-2/WB). Mąż z żoną posiadali kilka mieszkań oraz domów 

mieszkalnych, które wynajmowali firmie. Ta z kolei dalej wynajmowała je wyłącznie na cele 

mieszkaniowe zgodnie z zawartą umową najmu. Wnioskodawcy mieli wątpliwości, czy usługa 

wynajmu nieruchomości mieszkalnej na rzecz firmy będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 

43 ust. 1 pkt 36 uVAT jako usługa w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania 

nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek wyłącznie na cele 

mieszkaniowe. Ich zdaniem, zwolnienie powinno mieć zastosowanie w niniejszej sprawie. 

Organ uznał ten pogląd za prawidłowy. Izba skarbowa wskazała, że zastosowanie zwolnienia 

jest uzależnione od zaistnienia jego przesłanek obiektywnych (lokal mieszkalny) oraz  

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303149856-NSA-o-rozliczaniu-kosztow-nabycia-licencji-w-spolce.html#ap-3
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303169994-Aport-a-obowiazek-dokumentacyjny-w-zakresie-cen-transferowych.html#ap-3
http://www.sl.gofin.pl/ilpp54512-1-30115-2wb-dyrektor-izby-skarbowej-w-poznaniu,y9vpdwpb6,1.html
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subiektywnych (wynajem na cele mieszkaniowe). Zastosowanie zwolnienia nie zależy 

natomiast od formy prawnej lub rodzaju podmiotu świadczącego usługę oraz podmiotu, który 

nabywa te usługę. Jeżeli w/w przesłanki zostaną spełnione, zwolnienie znajdzie zastosowanie.  
 

[pobierz artykuł] 

 
Faktury VAT: bezpieczeństwo obrotu nie pozwala na zmianę danych  
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 16-03-2016 
Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. (I SA/Po 1270/15).  

W wyniku podzielenia majątku spółki druga spółka miała otrzymać zorganizowaną część 

przedsiębiorstwa. Począwszy od dnia podziału kontrahenci powinni wystawiać faktury VAT na 

rzecz spółki przejmującej. Zostaną o tym poinformowani odpowiednio wcześniej. Może jednak 

zdarzyć się, że faktury będą wystawiane z błędnymi danymi. Spółka przejmująca zapytała 

fiskusa, czy w odniesieniu do faktur (korekt, duplikatów) wystawionych od dnia podziału  

i później na spółkę dzieloną ma ona prawo zmienić dane nabywcy poprzez wystawienie noty 

korygującej. Organ uznał, że nie ma takiej możliwości. Zdaniem fiskusa, prawidłowym 

postępowaniem będzie wystawienie korekt przez wystawców faktur. Wprawdzie spółka 

skierowała sprawę na drogę sądową, ale WSA w Poznaniu oddalił jej skargę. Sąd uznał, że na 

skutek wystawienia noty korygującej spółka dzielona nie będzie miała wiedzy ani możliwości 

odniesienia się do rzetelności stron transakcji. Zatem tylko wystawca faktury jest jedynym 

podmiotem bezstronnym i uprawnionym do weryfikacji stron transakcji. 
[pobierz artykuł] 

 

VAT: likwidacja szkód jednak obciążona podatkiem 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 17-03-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE  

(TSUE) wydany w polskiej sprawie C-40/15. W analizowanym stanie faktycznym firma Aspiro 

zawarła z zakładem ubezpieczeń umowę, na mocy której wykonywała na jego rzecz wiele 

czynności z zakresu likwidacji szkód (przyjmowała zgłoszenia, ustalała przyczyny szkód, 

określała ich wysokość, prowadziła dokumentację oraz korespondencję z klientami oraz 

wydawała merytoryczne rozstrzygnięcia). Zdaniem spółki, wykonywała ona czynności 

ubezpieczeniowe, w związku z czym ma prawo do zwolnienia z VAT. Organ uznał jednak,  

że większość usług, jakie świadczy wnioskodawczyni, nie stanowi działalności 

ubezpieczeniowej. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który postanowił zadać pytanie 

prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie opodatkowania VAT czynności 

wykonywanych przez skarżącą na rzecz ubezpieczyciela. Trybunał nie miał wątpliwości,  

że zwolnienie z VAT nie przysługuje firmie Aspiro, gdyż usługi likwidacji szkód nie stanowią 

transakcji ubezpieczeniowych w myśl unijnej dyrektywy. Nie są one również usługami 

pokrewnymi świadczonymi przez brokerów i agentów, gdyż nie obejmują wyszukiwania 

klientów i kontaktowania ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umowy. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Wysokość przychodu z nieodpłatnych świadczeń 
Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 17-03-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 17 listopada 2015 r. (II FSK 2710/13). 

Przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia wykorzystując 

w tym celu wynajęte budynki. Zgodnie z umową najmu, najemca miał uiszczać podatek od 

nieruchomości, a wynajmujący miał odstąpić od pobierania czynszu z uwagi na przedmiot 

działalności. Zdaniem organu podatkowego, przedsiębiorca zawarł umowę o częściowo 

odpłatne używanie lokalu, a skoro tak, uzyskuje przychód ze świadczenia częściowo 

odpłatnego, który nie jest wykazywany. Organ wyliczył więc stawkę czynszu za 1 m2 lokalu w 

oparciu o rynkowe ceny wynajmu tego typu lokali. Przedsiębiorca nie zgadzał się z tym 

rozstrzygnięciem wskazując, że wysokość przychodu powinna być ustalona z uwzględnieniem 

preferencyjnych cen najmu stosowanych przez jednostki samorządowe wobec podmiotów 

http://www.gazetapodatkowa.pl/zwolnienie-z-vat-przy-wynajmie-mieszkania-2016-21,artykul,151803.html
http://www.rp.pl/VAT/303169991-Faktury-VAT-bezpieczenstwo-obrotu-nie-pozwala-na-zmiane-danych.html#ap-2
http://www.rp.pl/VAT/303179888-VAT-likwidacja-szkod-jednak-obciazona-podatkiem.html
http://www.sl.gofin.pl/ii-fsk-271013-wyrok-nsa,a8vmdm1sb,1.html


 

Nr 11 / 2016 4 

kontynuujących jako NZOZ działalność po zlikwidowanych już samodzielnych publicznych 

ZOZ-ach. Organ odwoławczy odrzucił ten pogląd wskazując, że cena najmu powinna być 

ustalona w oparciu o ceny rynkowe funkcjonujące w obrocie gospodarczym dostępne dla 

wszystkich, a nie tylko dla uprzywilejowanych. Stanowisko to podtrzymał WSA i NSA. 
[pobierz artykuł] 

 
Odszkodowanie z Programu Dobrowolnych Odejść bez zwolnienia PIT  
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 17-03-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 lutego 2016 r. (I SA/Sz 1418/15). 

Pracownik otrzymał od zakładu pracy ponad 90 tyś. zł tytułem odszkodowania w ramach 

programu dobrowolnych odejść. Podatnik twierdził, że kwota ta powinna być zwolniona z PIT, 

gdyż nie jest przychodem ze stosunku pracy. Organ nie podzielił tego poglądu wskazując,  

że świadczenie otrzymane przez podatnika nie spełnia warunków uprawniających do 

zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 uPIT. Jest to bowiem odprawa pieniężna 

wypłacana zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy  

z przyczyn niedotyczących pracowników. Wprawdzie sprawa została skierowana do WSA  

w Szczecinie, ale sąd podtrzymał pogląd organu. Zdaniem sądu, świadczenia przyznawane 

pracownikom w ramach programu dobrowolnych odejść z pracy nie spełniają funkcji 

odszkodowawczej i dlatego nie mogą korzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 uPIT. 

Zwolnione z PIT mogą być tylko odszkodowania zasądzane na podstawie art. 58 kodeksu 

pracy w wysokości przysługującej za okres wypowiedzenia umowy o pracę. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Podatek od nieruchomości 

 

Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 17-03-2016 

Autor artykułu omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 grudnia 2014 r. (I SA/Gl 608/14). 

Organ określił podatnikowi wysokość podatku od nieruchomości za 2012 r. Urzędnicy ustalili, 

że organ nadzoru budowlanego udzielił podatnikowi pozwolenia na częściowe użytkowanie 

budynku. Zgodnie z dziennikiem budowy z 2007 r. potwierdzone zostało zakończenie robót 

oraz możliwość użytkowania budynku. Zdaniem urzędników, obowiązek podatkowy powstał 

od początku 2008 r. i dotyczył całej powierzchni budynku. Z kolei, w opinii podatnika, 

podatek od nieruchomości powinien być nakładany sukcesywnie po każdym zakończonym 

etapie robót. Decyzja organu I instancji została utrzymana przez samorządowe kolegium 

odwoławcze, więc podatnik wniósł skargę do WSA w Gliwicach. Sąd oddalił ją wskazując,  

że obowiązek podatkowy może być związany z rozpoczęciem użytkowania budynku bądź jego 

części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli budynek lub jego część będzie już 

faktycznie użytkowana, podatek musi być uiszczany od początku następnego roku od całego 

budynku, czyli także od tej części, która nie została jeszcze przekazana do użytkowania. 
[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/wysokosc-przychodu-z-nieodplatnych-swiadczen-2016-22,artykul,151915.html
http://www.rp.pl/Podatki/303179974-Odszkodowanie-z-Programu-Dobrowolnych-Odejsc-bez-zwolnienia-PIT.html#ap-1
http://www.sl.gofin.pl/i-sagl-60814-wyrok-wsa-w-gliwicach,1atq6gxyl,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/moment-powstania-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-2016-22,artykul,151916.html

