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CIT  
 

CIT: restrukturyzacja firmy z rozliczeniem na specjalnych zasadach  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 13-04-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 marca 2016 r. (I SA/Gd 

139/16). Mężczyzna planował nabyć od wspólnika spółki komandytowej jego ogół praw  

i obowiązków za środki pieniężne pozyskane w wyniku emisji obligacji. Masa majątkowa 

spółki będzie składać się m.in. z wierzytelności z tytułu pożyczek wniesionych aportem przez 

poprzedniego wspólnika oraz ze środków pieniężnych. Ponadto, w wyniku planowanej 

restrukturyzacji, spółka osobowa zostanie rozwiązana na mocy uchwały wszystkich 

wspólników bez przeprowadzania jej likwidacji, a majątek zostanie przekazany wspólnikom. 

Wnioskodawca wskazał, że prawdopodobnie będzie musiał sprzedać część lub całość swoich 

wierzytelności. Zapytał więc fiskusa, jak należy ustalić koszt w sytuacji sprzedaży 

wierzytelności otrzymanych w związku z rozwiązaniem spółki. Zdaniem wnioskodawcy, 

kosztem będzie wydatek na nabycie spółki osobowej. Organ uznał ten pogląd za błędny. Jego 

zdaniem, przy sprzedaży wierzytelności otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki kosztem 

będą wydatki poniesione na ich nabycie przez wnoszącego aport bądź wartość nominalna 

udzielonych pożyczek, niezaliczonych do kosztów. Wprawdzie mężczyzna skierował sprawę na 

drogę sądową, ale WSA w Gdańsku w pełni podzielił pogląd fiskusa. 

[pobierz artykuł] 

 
CIT: czy w wyniku podziału przez wydzielenie powstanie przychód 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 11-04-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2016 r.  

(I SA/Wr 1823/15). Spółka prowadząca dwa rodzaje działalności planowała restrukturyzację, 

tj. podział poprzez wydzielenie. Część majątku spółki dzielonej zostanie przeniesiona do 

spółki przejmującej, czyli składniki materialne, niematerialne i zobowiązania właściwe 

drugiemu rodzajowi prowadzonej działalności. Spółka zapytała więc fiskusa, czy majątek, 

który pozostanie w spółce dzielonej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa 

(ZCP), a jeżeli tak, to czy podział nie spowoduje powstania po stronie spółki dzielonej 

przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem wnioskodawczyni, pozostałe w spółce 

dzielonej składniki będą stanowić ZCP i w związku z tym przychód nie powstanie. Organ uznał 

jednak ten pogląd za błędny. Jego zdaniem, wskazane składniki nie stanowią ZCP, gdyż 

części zobowiązań nie da się przypisać jednoznacznie do żadnej ze spółek. Nie jest więc 

możliwe wyodrębnienie finansowe. Omawianą czynność należy więc uznać nie za zbycie ZCP, 

ale za zbycie sumy składników materialnych i niematerialnych. Sprawa trafiła do WSA, który 

uwzględnił skargę spółki wskazując, że choć „nie jest możliwe wyodrębnienie pewnych 

kosztów ogólnych, nie może to zamykać możliwości podziału spółki”. 
[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

VAT: AGD z mieszkaniem pod klucz bez preferencyjnej stawki  

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 13-04-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 marca 2016 r. (I SA/Gd 45/16). 

Firma deweloperska (czynny podatnik VAT) zajmowała się budową oraz sprzedażą budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych. Powierzchnia poszczególnych lokali mieszkalnych nie 

przekraczała 150 mkw. Wnioskodawczyni wskazała, że część jej klientów jest zainteresowana 

kupnem mieszkania wyłącznie w standardzie „pod klucz”. Spółka posiadała w swojej ofercie 

tego typu lokale mieszkalne. Jej pytanie skierowane do organu podatkowego dotyczyło tego, 

czy dostawa lokalu mieszkalnego według standardu „pod klucz” jest jednolitym świadczeniem 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304139993-CIT-restrukturyzacja-firmy-z-rozliczeniem-na-specjalnych-zasadach.html#ap-1
http://www.rp.pl/autor/821/Aleksandra%20Tarka
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304119995-CIT-czy-w-wyniku-podzialu-przez-wydzielenie-powstanie-przychod.html
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podlegającym opodatkowaniu VAT według stawki 8%. Fiskus stwierdził,  

że obniżoną stawkę można stosować do elementów wyposażenia mieszkania związanych  

z nim trwale, to znaczy takich, których odłączenie spowoduje uszkodzenie lub istotną zmianę 

całości. Z kolei elementy niebędące częściami składowymi powinny być objęte stawką VAT 

23%. Sprawa trafiła do WSA, który uwzględnił skargę dewelopera wskazując, że „sporne 

czynności wykonania zabudów meblowych mieszczą się w pojęciu modernizacja obiektów 

budowlanych lub ich części”, więc będą objęte obniżoną stawką VAT. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Gmina udostępni salę ze stawką 8 proc.  
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 12-04-2016 
Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2016 r. 

(IBPP3/4512-939/15/MN). Gmina realizowała inwestycję w postaci budowy sali gimnastycznej 

ponosząc wydatki m.in. na sporządzenie dokumentacji projektowej, wykonanie prac 

budowlanych oraz instalacji, od których nie odliczała podatku VAT. Wybudowaną salę gmina 

planowała wynajmować odpłatnie. Ponadto nieruchomość miała być wykorzystywana 

nieodpłatnie na cele gminne (na rzecz zespołu szkół do prowadzenia zajęć dydaktycznych). 

Wnioskodawczyni zapytała fiskusa, czy odpłatne wynajmowanie sali będzie opodatkowane 

stawką 8% VAT oraz w jakim zakresie przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od wydatków 

inwestycyjnych i za jakie okresy może dokonać odliczenia. Organ uznał, że wynajem sali 

będzie opodatkowany obniżoną stawką VAT. W zakresie odliczenia wskazał natomiast, że w 

części zakupów dokonywanych do końca 2015 r. gmina powinna wyodrębnić tę część podatku 

naliczonego, która przypada na prowadzoną działalność gospodarczą, zaś w odniesieniu do 

zakupów dokonywanych po 31 grudnia 2015 r. podatek naliczony powinien być wydzielony 

przy zastosowaniu współczynnika proporcji zgodnie z zasadami z art. 86 ust. 2a–2h uVAT. 
[pobierz artykuł] 

 

Kiedy e-learning jest zwolniony z VAT  

Źródło: Rzeczpospolita, Joanna Lis, 11-04-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 lutego 2016 r. (I SA/Po 

1431/15). Spółka niebędąca jednostką oświatową prowadziła szkolenia w systemie  

e-learningowym. W związku z zawarciem umowy z uczelnią podatniczka stworzyła materiały 

do przeprowadzenia studiów podyplomowych. Wnioskodawczyni zapytała fiskusa, czy usługi 

świadczone na podstawie wskazanej umowy z uczelnią będą zwolnione z VAT. Zdaniem 

spółki, zwolnienie powinno obowiązywać, gdyż jej usługi są związane z projektami kształcenia 

lub przekwalifikowania zawodowego. Jednakże, w opinii izby skarbowej, spółka nie jest 

uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Nie świadczy bowiem usług kształcenia lub 

przekwalifikowania zawodowego. Podmiotem tym jest uczelnia, a spółka świadczy usługi na 

jej rzecz, tj. dla podmiotu, który wykonuje usługi podstawowe. Wprawdzie podatniczka 

skierowała sprawę na drogę sądową, jednakże WSA w Poznaniu podtrzymał stanowisko 

organu. Sąd wskazał, że z punktu widzenia finalnego nabywcy to uczelnia świadczy usługi 

szkoleniowe, a zatem skarżąca nie może skorzystać ze zwolnienia. 
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

NSA: Uczciwy podatnik ma prawo do kosztów 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Patrycja Dudek, 13-04-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. (II FSK 548/14). 

Sprawa dotyczyła kobiety będącej przedsiębiorcą, która w związku z powodzią utraciła całą 

dokumentację firmową. Fakt ten został potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez 

komendanta państwowej straży pożarnej. Po kilku latach fiskus skontrolował podatniczkę  

i zażądał od niej dowodów potwierdzających odliczone koszty. Kobiecie udało się zdobyć 

duplikaty zaledwie 1/3 z całości faktur. W związku z tym organ postanowił podwyższyć 

podatek dochodowy i doliczyć odsetki. Jego zdaniem, kosztów było tylko tyle, ile podatniczka  

mogła udokumentować. Kobieta twierdziła, że fiskus powinien oszacować koszty w tej części, 

http://www.rp.pl/VAT/304139992-VAT-AGD-z-mieszkaniem-pod-klucz-bez-preferencyjnej-stawki.html#ap-3
http://www.rp.pl/Finanse/304129990-Gmina-udostepni-sale-ze-stawka-8-proc.html#ap-3
http://www.rp.pl/VAT/304119996-Kiedy-e-learning-jest-zwolniony-z-VAT.html
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w której podatniczka nie potrafiła ich wykazać, gdyż faktury zaginęły z przyczyn niezależnych 

od niej. Organ uznał jednak, że nie musi określać podstawy opodatkowania poprzez 

szacowanie, gdyż na jej określenie pozwalają dane z ksiąg podatkowych uzupełnione innymi 

dowodami. Sprawa trafiła na drogę sądową, a rację kobiecie przyznał zarówno WSA,  

jak i NSA wskazując, że organ powinien oszacować koszty w części nieudokumentowanej 

duplikatami faktur. 
[pobierz artykuł] 

 
PIT: Zniżka od pracodawcy to korzyść dla pracownika do opodatkowania 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 12-04-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 marca 2016 r. (I SA/Kr 971/15). 

Sprawa dotyczyła nauczycieli, którzy otrzymali od szkoły zatrudniającej ich zniżkę na czesne 

na naukę dla swoich dzieci. Fiskus twierdził, że wartość bonusu stanowi dla nauczycieli 

przychód podlegający opodatkowaniu. Zdaniem fiskusa, otrzymali oni korzyść majątkową, 

której nie byłoby, gdyby nie zatrudnienie w szkole. Sprawa trafiła do WSA w Krakowie, który 

podzielił w pełni stanowisko organu. Sąd wskazał, że pracownik, który nie uiszcza całej ceny 

za usługę, uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu. Rabat ten powinien być rozliczany 

tak jak wynagrodzenie pracownika. Zatrudnieni powinni więc zapłacić, w zależności od 

pozostałych dochodów, 18 lub 32 % podatku PIT. Autor artykułu zaznacza, że niniejsza 

sprawa pokazuje, iż fiskus nie rezygnuje z opodatkowania świadczeń dla pracowników. 

Urzędników nie zniechęcił wyrok Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13), który okazał się 

korzystny dla podatników. Autor wskazuje również, że sposobem na uniknięcie podatku może 

być przyznanie rabatu większej grupie osób, tj. nie tylko pracownikom, ale także klientom. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

Kontrola w firmie: urzędnicy muszą zadbać o ustalenie stanu faktycznego  

Źródło: Rzeczpospolita, Artur Podsiadły, Joanna Zawiejska-Rataj, 11-04-2016 

Autor artykułu omawia obowiązki organu w zakresie ustalenia stanu faktycznego w toczącym 

się postepowaniu. Zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej (OP), organ jest zobowiązany 

zebrać i rozpatrzyć w sposób wyczerpujący cały materiał dowodowy. Oznacza to obowiązek 

zebrania kompletnego materiału dowodowego oraz odniesienia się do wszystkich 

zgromadzonych w sprawie dowodów. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, obowiązek 

przeprowadzenia postępowania co do wszystkich istotnych okoliczności ciąży na organach  

i nie może być przerzucany na podatnika (wyrok NSA z 20 marca 1997 r., SA/Po 1459/96). 

Ponadto, zgodnie z art. 191 OP, organ ocenia na podstawie zebranego materiału 

dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Oznacza to, że organ powinien 

przeprowadzić wszystkie konieczne dowody w sprawie, a swobodna ocena dowodów musi 

dotyczyć dowodów zgromadzonych zgodnie z przepisami postepowania. Z kolei art. 189 § 1 

OP wskazuje, że fiskus może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu będącego 

w jej posiadaniu. Podatnik może co do zasady wnioskować o przedłużenie tego terminu. 
[pobierz artykuł] 
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