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CIT  
 

Usługi na rzecz spółki zależnej to nie koszt podatkowy 

Źródło: Rzeczpospolita, Dominik Godula, 18-04-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 14 marca 2016 r.  

(I SA/Wr 1922/15). Spółka postanowiła rozpocząć prowadzenie działalności na Filipinach 

poprzez spółkę zależną. Ponosiła więc koszty usług doradczych i prawnych. Dzięki nim 

podatniczka mogła sprawować nadzór właścicielski nad swoimi aktywami oraz pozyskiwać 

informacje na temat lokalnego rynku. Wnioskodawczyni zapytała izbę skarbową, czy w/w 

wydatki na usługi doradcze oraz prawne będą dla niej kosztami uzyskania przychodów (KUP) 

z art. 15 ust. 4d i 4e uCIT. W opinii spółki, wydatki te stanowią koszty właścicielskie inne niż 

bezpośrednio związane z przychodami. Zdaniem wnioskodawczyni, istnieje związek pomiędzy 

ponoszeniem spornych wydatków a uzyskiwaniem przychodów. Dodatkowo nie są one 

wyłączone z kosztów na podstawie art. 16 ust. 1 uCIT. Fiskus stwierdził, że wnioskodawczyni 

nie ma racji, gdyż ona oraz spółka zależna stanowią dwa odrębne podmioty prawne, a ich 

powiązanie ekonomiczne nie może decydować o tym, że dany wydatek jest kosztem dla 

któregoś podmiotu. Pogląd ten w pełni podtrzymał WSA we Wrocławiu. 

[pobierz artykuł] 

 
Ogłoszenie upadłości dłużnika, a koszty w CIT - wyrok WSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 20-04-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 marca 2016 r.  

(I SA/Po 1997/15). Spółka była wierzycielem innej spółki, która nie regulowała należności  

z tytułu najmu. Dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności i zbył większość majątku. Spółka 

złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika. Sąd oddalił go jednak wskazując,  

że istnienie tylko jednego wierzyciela powoduje, że ogłoszenie upadłości jest bezcelowe. 

Wprawdzie spółka wnosiła zażalenie, ale bezskutecznie. Aktualnie podatniczka planuje 

zaliczyć do kosztów w/w wierzytelności. Jej zdaniem, ma do tego prawo, gdyż nieściągalność 

wierzytelności może być udokumentowana postanowieniem o oddaleniu wniosku o upadłość. 

Organ uznał jednak ten pogląd za błędny. W opinii fiskusa, firma nie dysponowała właściwym 

dokumentem potwierdzającym nieściągalność wierzytelności, tj. postanowieniem o oddaleniu 

wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów 

postępowania upadłościowego. Zdaniem organu, postanowienie zostało wydane z innych 

powodów. Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który uwzględnił skargę spółki wskazując,  

że „przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości może być więcej niż jedna”. 

[pobierz artykuł] 

 
VAT 
 

Instytucja kultury bez zwolnienia 

Źródło: Rzeczpospolita, Roman Namysłowski, 19-04-2016 

Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

(IBPP2/4512-20/16/WN). Sprawa dotyczyła centrum sportu i rekreacji (CSiK), którego 

organizatorem była gmina. Zgodnie ze swoim statutem, centrum miało upowszechniać oraz 

zaspakajać potrzeby społeczeństwa w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.  

W związku z tym CKiS organizowało różnego rodzaju imprezy artystyczne, sportowe oraz 

rekreacyjne. Centrum zarejestrowane było jako czynny podatnik VAT rozliczający się według 

proporcji, gdyż oprócz usług opodatkowanych świadczy także usługi zwolnione z VAT. W 

ramach swojej działalności centrum organizowało odpłatnie zajęcia oraz turnieje szermierki, 

pływania oraz piłki siatkowej, czyli usługi związane ze sportem i wychowaniem fizycznym dla 

dzieci oraz młodzieży. CKiS zwróciło się do fiskusa z prośbą o potwierdzenie, że tego typu 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304189985-Uslugi-na-rzecz-spolki-zaleznej-to-nie-koszt-podatkowy.html
http://www.rp.pl/autor/821/Aleksandra%20Tarka
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/304209994-Ogloszenie-upadlosci-dluznika-a-koszty-w-CIT---wyrok-WSA.html#ap-2


 

Nr 16 / 2016 3 

usługi są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 uVAT. Organ uznał jednak ten 

pogląd za błędny wskazując, że wnioskodawca jest instytucją kultury, a nie klubem 

sportowym lub związkiem sportowym mogącym korzystać z w/w zwolnienia. 
 

[pobierz artykuł] 

 
Magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca towarów  
Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Dziadura, 18-04-2016 
Autor artykułu analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2016 r. 

(IBPP4/4512-18/16/EK). Spółka planowała dostarczać towary kontrahentowi z Wielkiej 

Brytanii za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego, wynajmowanego od firmy 

logistycznej na terenie Wielkiej Brytanii. Właściciel magazynu nie był nabywcą towarów. 

Kontrahent brytyjski miał być jedynym podmiotem upoważnionym do odbioru towarów  

z magazynu. Spółka otrzymując dokument potwierdzający odbiór towarów wystawiałaby 

fakturę VAT na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) z zerową stawką VAT. Spółka 

zawnioskowała do fiskusa o potwierdzenie, że opisany schemat transakcji będzie stanowił 

WDT, a odpowiadać jej będzie po drugiej stronie (brytyjskiego kontrahenta) 

wewnątrzwspólnotowe nabycie. Z kolei obowiązek podatkowy powstanie z chwilą odbioru 

towaru z magazynu nie później jednak niż w momencie wystawienia faktury. Fiskus uznał 

jednak ten pogląd za błędny wskazując, że przepis dotyczący magazynu konsygnacyjnego nie 

będzie miał zastosowania w omawianym przypadku, gdyż magazyn ten powinien prowadzić 

wyłącznie nabywca towaru, a nie sprzedawca lub podmiot trzeci. 
[pobierz artykuł] 

 

Obowiązek podatkowy w VAT u dewelopera 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 21-04-2016 

W niniejszym artykule autor omawia wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2016 r. 

(I SA/Wr 1840/15). Sprawa dotyczyła firmy deweloperskiej. W ramach prowadzonej 

działalności podatnik zawierał z bankiem umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku 

powierniczego, który miał być zasilany wpłatami dokonywanymi przez nabywców lokali. 

Ponadto, w celu sfinansowania przedsięwzięcia deweloperskiego, podatnik zawarł z tym 

samym bankiem umowę kredytową, zgodnie z którą spłata zobowiązania miała następować 

automatycznie ze środków z rachunku powierniczego. Wnioskodawca miał wątpliwości, czy 

obowiązek podatkowy w VAT powstanie w chwili wpłaty poszczególnych rat środków 

pieniężnych na rachunek powierniczy, czy też w momencie przeniesienia na nabywcę prawa 

do rozporządzania lokalem jak właściciel. W opinii podatnika, obowiązek podatkowy 

powstanie w chwili dostawy lokalu. Organ uznał ten pogląd za nieprawidłowy, w związku  

z czym sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu. Sąd oddalił jednak skargę podatnika wskazując, 

że w omawianej sprawie podatnik mógł zadysponować środkami z rachunku powierniczego  

i zrobił to w momencie zawarcia umowy kredytowej przewidującej, że środki z rachunku 

powierniczego będą przeznaczane automatycznie na spłatę kredytu.  
[pobierz artykuł] 

 

 

PIT 
  

Stawki VAT w Szwecji i w Polsce  
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska, 18-04-2016 

Niniejszy artykuł stanowi analizę wyroku WSA w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (I SA/Gd 

86/16). Kobieta świadczyła usługi budowlane na terenie RP oraz w Szwecji, gdzie płaciła 

podatek od wartości dodanej według stawki 25%. Z kolei w Polsce wnioskodawczyni rozliczała 

swoje przychody ryczałtem. Kobieta zawnioskowała do fiskusa o potwierdzenie, że może 

odliczyć od przychodów w Polsce podatek od wartości dodanej zapłacony w Szwecji. Organ 

uznał jednak, że nie ma takiej możliwości. Zdaniem izby skarbowej, uVAT wyraźnie 

rozgranicza pojęcie podatku VAT oraz podatku od wartości dodanej. Skoro przychód  

u podatnika opłacającego ryczałt może być pomniejszony o podatek VAT, to podatniczka nie  

 może odliczyć od niego podatku od wartości dodanej. Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku, 

który zakwestionował rozstrzygnięcie fiskusa. Zdaniem sądu, brak jest podstaw prawnych, 

http://www.rp.pl/Zadania/304199992-Instytucja-kultury-bez-zwolnienia.html#ap-1
http://www.rp.pl/VAT/304189992-Magazyn-konsygnacyjny-moze-prowadzic-wylacznie-nabywca-towarow.html#ap-1
http://www.sl.gofin.pl/i-sawr-184015-wyrok-wsa-we-wroclawiu,lz9ww81hf,1.html
http://www.gazetapodatkowa.pl/obowiazek-podatkowy-w-vat-u-dewelopera-2016-32,artykul,153063.html
http://www.rp.pl/autor/445/Monika%20Pogroszewska
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aby różnicować polski podatek VAT oraz szwedzki podatek od wartości dodanej. WSA 

podkreślił, że „wszystkie kraje UE mają taki sam podatek od wartości dodanej, choć używana 

jest inna nazwa”. 
[pobierz artykuł] 

 
Kiedy przydział akcji nie podlega opodatkowaniu PIT - wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 21-04-2016 

Autor artykułu analizuje wyrok NSA z dnia 4 marca 2016 r. (II FSK 52/14). Podatnik był 

akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której wal ne zgromadzenie planowało 

podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji lub 

podniesienie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Przedsięwzięcie to miało być 

zrealizowane ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. Podatnik zapytał fiskusa, 

czy będzie zobowiązany zapłacić podatek PIT, jeżeli walne zgromadzenie członków podejmie 

uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał 

zakładowy. Jego zdaniem, obowiązek zapłaty PIT nie powstanie. Organ uznał jednak ten 

pogląd za błędny podkreślając, że wspólnik uzyska przychód w postaci zysku z udziału w SKA 

(dywidenda rzeczowa w formie akcji z pozarolniczej działalności gospodarczej). Obowiązek 

zapłaty PIT nie powstanie natomiast, gdy nastąpi podwyższenie wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji. Podatnik skierował sprawę na drogę sądową, a rację przyznał mu 

WSA i NSA wskazując, że przydzielenie akcjonariuszowi akcji z nowej emisji w związku  

z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych SKA nie jest opodatkowane PIT. 
[pobierz artykuł] 

 
 

Postępowanie podatkowe 

 

NSA wyręcza Trybunał Konstytucyjny 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Agnieszka Pokojska, Jakub Pawłowski, 18-04-2016 

Autor artykułu omawia wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. (II FSK 330/15). Kobieta 

zalegała z podatkiem PIT za lata 2003, 2005-2006. W toku postępowania organy dokonały 

zabezpieczenia ustanawiając hipotekę przymusową na nieruchomości, której podatniczka była 

współwłaścicielem. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania organ odmówił 

umorzenia postępowania powołując się na art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej (OP), zgodnie z 

którym nie przedawniają się zobowiązania zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. 

Kobieta wniosła skargę do WSA powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r. 

(SK 40/12), w którym uznał on, że art. 70 § 6 OP (odpowiednik aktualnego art. 70 § 8 OP) 

jest niekonstytucyjny. WSA stwierdził jednak, że wyrok ten nie może mieć zastosowania  

w niniejszej sprawie, gdyż Trybunał badał inny przepis. Podatniczka wniosła skargę kasacyjną 

do NSA podnosząc, że kwestionowany przez nią obecny przepis różni się od regulacji 

zakwestionowanej przez Trybunał tylko tym, że przedawnieniu nie ulegają zobowiązania 

zabezpieczone nie tylko hipoteką, ale także zastawem skarbowym. NSA przyznał rację 

skarżącej wskazując, że organy powinny dokonać prokonstytucyjnej wykładni art. 70 § 8 OP. 
[pobierz artykuł] 
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