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CIT  
 

Spółka nie wrzuci w koszty odsetek od kredytu na spłatę akcjonariusza 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 05-08-2016 

Autorka omawia wyrok NSA (sygn. II FSK 1921/14), zgodnie z którym nie można uznać za 

koszt podatkowy odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę wynagrodzenia 

akcjonariuszowi w celu umorzenia akcji. 

Aleksandra Tarka wskazuje, że spółka planowała wypłacić swojemu jedynemu 

akcjonariuszowi kwotę objętą „zdolnością dywidendową”. Część akcji zostałaby dobrowolnie 

umorzona poprzez nabycie własnych akcji przez spółkę. Spółka zaciągnęła kredyt aby 

sfinansować wypłatę na rzecz akcjonariusza i chciała zaliczyć do kosztów odsetki płacone od 

tego kredytu, argumentując, że kredyt na wypłatę zysków z ubiegłych lat zabezpiecza jej 

źródło przychodów oraz zapobiega utracie płynności finansowej. WSA potwierdził, że co do 

zasady pozyskanie kapitału poprzez zaciągnięcie kredytu sprzyja zachowaniu płynności 

finansowej spółki. Jednak jeżeli podatnik CIT chce zaliczyć do kosztów odsetki od kredytu, 

kredyt powinien zostać zaciągnięty na cel związany z uzyskaniem przychodów lub 

zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów, a kredytu udzielonego na wypłatę 

wynagrodzenia akcjonariuszowi w celu umorzenia akcji nie można zaliczyć do tej kategorii. 

NSA potwierdził stanowisko WSA, uznając, że opisanego działania nie można uznać za 

podjęte w racjonalnym celu osiągnięcia przychodu. 

Pokaż artykuł 

Najem aut w Holandii, a CIT w Polsce 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 03-08-2016 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA z 5 lipca br. (II FSK 333/15), dotyczący zaskarżonej 

interpretacji w zakresie opodatkowania CIT w Polsce dochodów nierezydenta. Spółka chciała 

wiedzieć, czy powinna pobierać zryczałtowany podatek na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1  

ustawy o CIT od wynagrodzeń wypłacanych za usługi wynajmu pojazdów od kontrahentów z 

innych krajów Unii. Wnioskodawca twierdził, że nie ciążą na nim w tym przypadku obowiązki 

płatnika, ponieważ wskazane wynagrodzenia nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Organy 

uznały jednak, że firma ma obowiązek pobierać zryczałtowany podatek CIT od wynagrodzeń 

wypłacanych na rzecz kontrahentów z krajów unijnych, ponieważ podmiot, który jest polskim 

rezydentem podatkowym jest źródłem dochodów z wynagrodzeń, a zatem źródło dochodów 

jest położone w Polsce. WSA potwierdził stanowisko fiskusa. Także NSA, mimo, że podkreślił, 

iż w takim przypadku istnieją rozbieżności w orzecznictwie, nie przychylił się do stanowiska 

spółki. 

Pokaż artykuł 

 
 

 
VAT 
 

Od sierpnia br. nowe deklaracje VAT 

Źródło: Gazeta Podatkowa, Redakcja Gazety Podatkowej, 04-08-2016 

Autorzy przypominają o obowiązku składania deklaracji o należnych kwotach podatku VAT w 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308059973-Spolka-nie-wrzuci-w-koszty-odsetek-od-kredytu-na-splate-akcjonariusza.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308039994-Najem-aut-w-Holandii-a-CIT-w-Polsce.html
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przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, który od początku sierpnia 

tego roku obejmuje podatników i płatników dokonujących nabyć wewnątrzwspólnotowych 

paliw silnikowych. Deklarację VAT-14 należy złożyć do piątego dnia miesiącu następującego 

po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Ponadto należy pamiętać, że 

można złożyć tylko jedną deklarację dotyczącą danego okresu rozliczeniowego.  

Redakcja wskazuje, że wpłaty podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem 

paliw silnikowych należy dokonywać na rachunek Izby Celnej właściwej dla podatnika w 

zakresie wpłat podatku akcyzowego w ciągu pięciu dni od nabycia paliw silnikowych.  

W rozporządzeniu MF z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniono także wzory deklaracji VAT-7, VAT-

7K, VAT-7D i VAT-8, które podatnik również ma obowiązek złożyć. 

Pokaż artykuł 

Usługi są opodatkowane VAT tam, gdzie klient prowadzi firmę 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj, 02-08-2016 

Artykuł dotyczy interpretacji wydanej przez Izbę Skarbową w Katowicach (nr IBPP4/4512-

55/16/LG). Radca prawny chciał wiedzieć, czy jeżeli będzie prowadził jednoosobową 

działalność gospodarczą zarówno w Polsce jak i we Włoszech i będzie podatnikiem VAT w obu 

krajach, powinien wystawić fakturę VAT za usługi prawne świadczone polskim klientom 

niebędącym konsumentami, nawet jeśli w czasie świadczenia usługi będzie przebywał we 

Włoszech. Autor wskazuje na argumentację prawnika, zgodnie z którą z art. 28b ustawy o 

VAT wynika, że miejscem świadczenia usług dla podatnika VAT jest kraj, w którym 

usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej. Krajem opodatkowania usług będzie 

zatem kraj siedziby podatnika. Co więcej, jeśli podatnik ma w tym kraju stałe miejsce 

prowadzenia działalności, a zakup usług jest związany z tym miejscem, opodatkowanie VAT 

zostanie wyznaczone przez prawo tego miejsca. Izba Skarbowa zanegowała stanowisko 

wnioskodawcy wskazując, że miejsce świadczenia usług dla podatników nie jest związane z 

miejscem fizycznego przebywania usługodawcy i decydujący będzie ten kraj, w którym klient 

prowadzi działalność. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
  

NSA o prawie do tzw. ulgi na nowe technologie przedsiębiorców 
opodatkowanych liniowym PIT 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 04-08-2016 

W artykule poruszony został temat skargi kasacyjnej podatnika, który wdrożył w swojej 

firmie system informatyczny i chciał skorzystać z tzw. ulgi na nowe technologie. Właściciel 

sieci sklepów rozliczał się według liniowej stawki 19% PIT i w 2012 wdrożył system i ujął go 

w ewidencji podatkowej środków trwałych. Organy odmówiły mu jednak prawa do 

skorzystania z ulgi na nowe technologie, argumentując, że skorzystanie z niej przysługuje 

wyłącznie podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy rozliczają się według 

skali podatkowej. Przedsiębiorca zaskarżył wyrok, wskazując, że ustawa o PIT nie wyłącza 

wyraźnie przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym PIT z grupy podmiotów 

uprawnionych do skorzystania z ulgi na nowe technologie. WSA, a za nim NSA, potwierdził 

jednak stanowisko fiskusa. Zgodnie z argumentacją sędziego NSA, ulga na nowe technologie 

była adresowana wyłącznie do przedsiębiorców rozliczających się według skali i nie można w 

drodze analogii przyznać prawa do skorzystania z niej przedsiębiorcom płacącym liniowy PIT, 

ponieważ nie jest to luka legislacyjna, a uregulowanie wynikające z wyraźnej woli 

http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/od-sierpnia-br-nowe-deklaracje-vat-2016-62,artykul,156390.html
http://www.rp.pl/VAT/308059975-Uslugi-sa-opodatkowane-VAT-tam-gdzie-klient-prowadzi-firme.html
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ustawodawcy. 

Pokaż artykuł 

PIT: fiskus chce podatku od pracowniczych świadczeń 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik, 02-08-2016 

Przemysław Wojtasik komentuje zmianę linii interpretacyjnej dotyczącej opodatkowania 

świadczeń pracowniczych. Minister Finansów omija wyrok Trybunału Konstytucyjnego, co 

więcej, na niekorzyść podatnika. Między innymi zmienił interpretację Izby Skarbowej w 

Warszawie, z której wynikało, że kwoty, jakie pracodawca zwraca pracownikom za jazdy 

lokalne, parkingi i autostrady, jeśli używają swoich prywatnych samochodów do pracy 

(związanej z kontrolą urządzeń technicznych) nie są przychodem. Argumentował, że do tego 

stanu faktycznego nie stosuje się orzeczenie TK, ponieważ zwrot wydatków jest świadczeniem 

pieniężnym. Autor przypomina również, że analogiczna zmiana miała miejsce w przypadku 

firmy budowlanej, w którym Minister uznał, że pracownicy, którym pracodawca sfinansował 

noclegi w trakcie prowadzenia inwestycji uzyskali przychód, bo uniknęli wydatków na 

zakwaterowanie. Cytowani eksperci wskazują, że zmiana interpretacji podatkowych powinna 

następować tylko w wyjątkowych sytuacjach, a obecna zmiana linii interpretacyjnej Ministra 

Finansów jest niepożądana. 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 

 

Wyrok NSA ws. płatników, którzy zamierzają składać wnioski o zwrot 
nadpłaty cudzego podatku 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka, 03-08-2016 

Aleksandra Tarka omawia wyrok NSA z ostatniego tygodnia, w którym sąd potwierdził, że 

płatnicy mają prawo składać wnioski o zwrot nadpłaty cudzego podatku. W stanie faktycznym 

sprawy bank zamierzał oferować klientom możliwość otwarcia rachunków lokaty terminowej. 

Klienci mieli otrzymywać z góry należne odsetki za okres, na jaki zakładaliby lokatę. Bank 

jako płatnik pobierałby 19% PIT od dochodu klientów z odsetek. Gdyby klient zerwał umowę 

przed terminem, odzyskałby wpłaconą na lokatę kwotę, pomniejszoną o kwotę wypłaconych 

mu na początku odsetek (pomniejszonych o pobrany podatek). Autorka wskazuje, że według 

banku w takiej sytuacji klient po zwrocie odsetek netto otrzyma nadpłatę z tytułu nienależnie 

pobranego przez bank jako płatnika podatku, a zatem to bank będzie ponosić ekonomiczny 

ciężar podatku PIT klienta. Zgodnie ze stanowiskiem organów, które potwierdził WSA, bank 

powinien po zerwaniu przez klienta umowy wypłacić klientowi wpłaconą kwotę pomniejszoną 

o odsetki i podatek. Klient będzie mógł natomiast wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. 

NSA wydał wyrok korzystny dla banku. Autorka wskazuje, że sąd uznał, że płatnik może 

wystąpić z wnioskiem o nadpłatę potrąconego podatku, również w sytuacji, w której podatek 

był nienależny. Przy czym jeśli o zwrot występuje płatnik, organy muszą ocenić w trakcie 

postępowania komu (płatnikowi czy podatnikowi) powinna zostać zwrócona nadpłata. 

 

Pokaż artykuł 
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http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308049986-NSA-o-prawie-do-tzw-ulgi-na-nowe-technologie-przedsiebiorcow-opodatkowanych-liniowym-PIT.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308029997-PIT-fiskus-chce-podatku-od-pracowniczych-swiadczen.html
http://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/308039972-Wyrok-NSA-ws-platnikow-ktorzy-zamierzaja-skladac-wnioski-o-zwrot-nadplaty-cudzego-podatku.html
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