
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 07/2017 

W numerze: 

 
CIT  

 CIT: Jak określić dochód przy zwolnieniu z długu podmiotu powiązanego 

 Kto płaci podatek za należność licencyjną na znak towarowy 
amerykańskiemu właścicielowi 

VAT 
 TSUE przypomina o istocie neutralności VAT 

 O VAT od biur podróży zdecyduje Trybunał UE 
PIT  

 Nagroda w konkursie to przychód firmy 

 Potrącenie wzajemnych wierzytelności – limit płatności gotówkowych i 
koszty podatkowe 

Postępowanie 

 Nie ustają wątpliwości wokół kontroli podatkowych po 1 marca 

Tygodniowy przegląd prasy podatkowej 
13.02.2017 –19.02.2017 



 

Nr 07 / 2017 2 

 
CIT  
 

CIT: Jak określić dochód przy zwolnieniu z długu podmiotu powiązanego 

Źródło: Rzeczpospolita, Wojciech Kańtor 13-02-2017 

Autor zwraca uwagę na przepisy dotyczące konieczności oszacowania dochodu 

wypracowanego przed podmiot w roku podatkowym jeśli warunki transakcji, jakie spółka 

zawarła z podmiotami powiązanymi odbiegają od rynkowych. Przywołuje wyrok WSA w 

Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2900/15) dotyczący umorzenia należności (naliczonych 

odsetek od udzielonej pożyczki) przez spółkę pożyczkobiorcy, który był z nią powiązany. 

Spółka zastanawiała się, czy umorzenie naliczonych odsetek w całości lub części nie 

spowoduje powstania u niej przychodu. Argumentowała, że ich umorzenie nie skutkuje 

zyskiem będącym efektem zapłaty ceny za zbycie praw majątkowych i w związku z tym nie 

można ustalić ceny za taką operację, określając ją jako rynkową lub nierynkową. 

Oznaczałoby to, że do operacji zwolnienia z długu w zakresie naliczonych odsetek 

zastosowania nie znajdą przepisy o cenach transferowych. Izba Skarbowa nie zgodziła się 

jednak ze spółką. Wskazała, że jeśli spółka nie wykaże dochodów albo wykaże niższe ze 

względu na nierynkowe warunki całej operacji, organ będzie mógł określić jej dochód nie 

uwzględniając warunków wynikających z powiązań pomiędzy oboma podmiotami. WSA w 

Warszawie przyznał rację fiskusowi, uznając, że jeśli spółka zwolni z długu podmiot 

powiązany, fiskus będzie mógł zbadać czy w wyniku powiązań między podmiotami nie doszło 

do zaniżenia ustalonego podatku.  

Pokaż artykuł 

Kto płaci podatek za należność licencyjną na znak towarowy 
amerykańskiemu właścicielowi 

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 14-02-2017 

W artykule poruszono temat wyroku wydanego przez WSA w Warszawie, który dotyczył 

opodatkowania należności licencyjnej wypłaconej przez polską spółkę niemieckiej firmie, 

pośredniczącej między tą spółką a spółką z USA, będącą właścicielem znaku towarowego, z 

którego udostępnieniem wiązała się wypłacana należność (sygn. akt III SA/Wa 595/16). Stan 

faktyczny dotyczył polskiej spółki z o.o., która korzystała ze znaku towarowego spółki 

amerykańskiej, ale umowę licencyjną zawarła przez spółkę niemiecką. Jako pośrednik, spółka 

z Niemiec pobierała opłaty licencyjne od spółek, które korzystały ze znaków towarowych i 

przekazywała je spółce amerykańskiej. Spółka polska przez kilka lat nie dokonywała jednak 

opłat, ponieważ istniał spór co do ich wysokości i w tym czasie opłaty na rzecz spółki z 

Ameryki uiszczał pośrednik. Spółka z o.o. musiała później oddać kwoty przeznaczone na 

opłaty spółce z Niemiec i wystąpiła z wnioskiem o interpretację, dotyczącym tego czy 

powinna zastosować do tej transakcji umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania 

pomiędzy USA a Polską. Sama argumentowała, że nie, ponieważ faktyczne rozliczenie 

następuje pomiędzy nią a spółką niemiecką. Co więcej, kwoty, które zamierzała przekazać 

spółce z Niemiec, nie byłyby opłatami licencyjnymi, a jedynie zwrotem za wcześniejsze 

świadczenia, i w związku z tym nie powinno się pobierać podatku od licencji. Organ, a później 

WSA w Warszawie, uznał jednak, że podatnik nie ma racji i do transakcji należy zastosować 

polsko-amerykańską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ rzeczywistym 

beneficjentem transakcji jest spółka amerykańska. 

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302139997-CIT-Jak-okreslic-dochod-przy-zwolnieniu-z-dlugu-podmiotu-powiazanego.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302149981-Kto-placi-podatek-za-naleznosc-licencyjna-na-znak-towarowy-amerykanskiemu-wlascicielowi.html
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VAT 
 

TSUE przypomina o istocie neutralności VAT 

Źródło: INFOR, Redakcja INFOR 15-02-2017 

Redakcja INFOR omawia wyrok TSUE z dnia 9 lutego br. w sprawie C-21/16 dotyczący sporu 

pomiędzy Euro Tyre BV i portugalską skarbówką w zakresie odmowy zwolnienia Euro Tyre z 

VAT od transakcji zakwalifikowanych przez podmiot jako wewnątrzwspólnotowe dostawy 

towarów, mimo że kontrahent firmy nie figurował w systemie VIES. 

TSUE uznał, że ani prawo materialne UE, ani orzecznictwo nie wymieniają jako przesłanki 

zaistnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązku rejestracji w systemie VIES. 

Nie jest nawet taką przesłanką dysponowanie przez nabywcę numerem identyfikacyjnym VAT 

ani rejestracja nabywcy do celów dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. System 

VIES umożliwia jedynie podmiotom gospodarczym poznanie numeru identyfikacyjnego VAT 

kontrahenta i organom krajowym kontrolę nad ewentualnymi nieprawidłowościami. TSUE 

zaznaczył, że do zastosowania stawki 0% VAT zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kluczowe 

są przesłanki materialnoprawne – a nie, formalne. Trybunał podkreślił w ten sposób istotność 

zasady neutralności VAT. Redakcja przypomina, że choć wyrok dotyczy portugalskich 

organów skarbowych, równie ważny jest dla polskiego fiskusa, który nierzadko zapomina o 

tej zasadzie, nakazując niezasadnie przedsiębiorcom ponoszenie ciężaru podatku VAT.  

Pokaż artykuł 

O VAT od biur podróży zdecyduje Trybunał UE 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 16-02-2017 

Mateusz Maj informuje, że w ubiegłym tygodniu NSA wystąpił do TSUE z pytaniem 

dotyczącym rozliczeń VAT od pobranych od klientów zaliczek na poczet przyszłych usług. NSA 

zapytał również, czy jeśli taki obowiązek istnieje, biuro może pomniejszyć opodatkowaną 

zaliczkę o wydatki na organizację wycieczki, które poniosło do momentu, w którym otrzymało 

zaliczkę.  

Autor wyjaśnia, że usługi turystyczne są opodatkowane VAT na zasadach szczególnych. 

Podatek liczony jest od marży organizatora usług turystycznych i wiele biur ma problem z 

obliczeniem jej już w momencie pobrania od klienta zaliczki na poczet organizowanej w 

przyszłości wycieczki. Pytanie, z jakim NSA wystąpił do TSUE powstało w związku z 

rozpatrywaniem przed sąd sprawy biura podróży dotyczącej ustalenia momentu powstania 

obowiązku podatkowego od zaliczek. Problem pojawił się wraz z nowelizacją ustawy o VAT, 

która weszła w życie z początkiem 2014 roku, która zlikwidowała przepis mówiący o 

momencie powstania obowiązku podatkowego po wykonaniu usługi przez organizatora usług 

turystycznych. Wobec takiego stanu rzeczy, do działalności biur w teorii powinno się od tego 

momentu stosować zasady ogólne (obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania 

zaliczki), co rodzi jednak wiele problemów, ponieważ podmioty świadczące usługi turystyczne 

często nie wiedzą jeszcze dokładnie na tym etapie, jaką będą miały marżę. Organy skarbowe 

zgodnie prezentują jednak takie stanowisko, twierdząc, że podatnicy kalkulując koszt 

wycieczki liczą również własną marżę. Biura wskazują, że kalkulacje te są często jedynie 

szacunkowe i ostateczne wyniki zmieniają się np. wskutek zmian kursów walut. NSA 

potwierdził wprawdzie w czwartek stanowisko podatnika (sygn. akt I FSK 831/15), ale uznał 

też, że nie wszystkie kwestie związane z tą sprawą są oczywiste i zwrócił się z pytaniem do 

TSUE. 

Pokaż artykuł 

 

http://inforrb.pl/aktualnosci/348282,TSUE-przypomina-o-istocie-neutralnosci-VAT.html
http://www.rp.pl/VAT/302169876-O-VAT-od-biur-podrozy-zdecyduje-Trybunal-UE.html
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PIT 
 

Nagroda w konkursie to przychód firmy 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 16-02-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w 

Katowicach (nr 2461-IBPB-1-1.45 11.652.2016.1.BS), która dotyczy obowiązku podmiotu 

organizującego, w zakresie podatkowych rozliczeń świadczeń, jakie otrzymują zwycięzcy  

urządzanego przez niego konkursu. O interpretację wystąpiła spółka z o.o. oferująca osobom 

prowadzącym działalność gospodarczą nagrody w organizowanych przez nią konkursach i 

programach motywacyjnych, mających podnieść sprzedaż produkowanych przez spółkę 

mrożonek. Chciała wiedzieć, czy ciążą na niej obowiązki płatnika w zakresie opodatkowania 

świadczeń wypłacanych takim przedsiębiorcom. Argumentowała, że ponieważ uczestnikami 

programów są przedsiębiorcy, powinni oni wykazać otrzymane nagrody jako przychód z 

prowadzonej przez siebie działalności, i w związku z tym na spółce nie ciążą obowiązki 

dotyczące obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku PIT z wypłaconych świadczeń. Ponieważ 

celem udziału przedsiębiorców w konkursie jest zwiększenie przychodu z ich własnej 

działalności, istnieje niezaprzeczalny związek między tymi świadczeniami a ich działalnością 

gospodarczą. Organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Spółka nie powinna zatem 

pobierać i odprowadzać podatku od świadczeń wypłaconych przedsiębiorcom w ramach 

organizowanych przez siebie konkursów i programów motywacyjnych.  

Pokaż artykuł 

Potrącenie wzajemnych wierzytelności – limit płatności gotówkowych i 

koszty podatkowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Marek Piotrowski 16-02-2017 

Autor przypomina o przepisach dotyczących możliwości zaliczenia do kosztów w PIT i CIT 

transakcji gotówkowych do 15 tys. zł. Nowelizacja weszła w życie z początkiem bieżącego 

roku. Obowiązujące regulacje przewidują, że przedsiębiorcy powinni realizować płatności za 

pośrednictwem rachunku płatniczego przy transakcjach dokonywanych w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli jej wartość przekracza wspominany limit i drugą 

stroną transakcji jest inny przedsiębiorca. Niezastosowanie się do przepisów powoduje 

niemożność zaliczenia takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu w PIT i CIT.  

Autor przypomina, że wokół nowelizacji narosło sporo wątpliwości dotyczących realizacji 

transakcji np. poprzez potrącenie wierzytelności. Przedsiębiorcy nie byli pewni, czy dokonując 

płatności w ten sposób, będą ją mogli zaliczyć do kosztów, jako że taka płatność nie jest 

dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego. Marek Piotrowski przywołuje interpretację 

Izby Skarbowej w Katowicach (nr 2461- IBPB-1-3.4510.965.2016.1.MST), w której organ 

przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym kompensacja jest 

bezgotówkową formą wygaszania zobowiązań i jako taka może zostać zaliczona do kosztów w 

PIT i CIT. Izba Skarbowa uznała, że jeśli zobowiązanie zostało uregulowane lub wygaszone 

inaczej niż przez dokonanie płatności, omawiane przepisy nie mają zastosowania. 

Pokaż artykuł 

Postępowanie 

 

Nie ustają wątpliwości wokół kontroli podatkowych po 1 marca 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 18-02-2017 

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, która wchodzi w życie 1 marca, budzi wiele 

kontrowersji. Paweł Rochowicz zwraca uwagę na zmiany, jakie przewiduje ona w zakresie 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302169974-Nagroda-w-konkursie-to-przychod-firmy.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302169982-Potracenie-wzajemnych-wierzytelnosci---limit-platnosci-gotowkowych-i-koszty-podatkowe.html
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kontroli celno-skarbowych. Rzeczpospolita zapytała Ministra Finansów o to, czy w kontrolach 

będzie mógł brać udział pełnomocnik podatnika. Minister wyjaśnił, że udział pełnomocnika w 

przesłuchaniu kontrolowanego będzie odbywał się na analogicznych zasadach jak przy 

kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego (ustawa odwołuje się w tym zakresie do 

Ordynacji Podatkowej). Autor przypomina jednak, że zgodnie z nowymi przepisami nie będzie 

już siedmiodniowego terminu na przygotowanie się do przesłuchania i w praktyce może 

doprowadzić to do sytuacji, w której przesłuchiwany nie będzie miał jak ustanowić sobie 

pełnomocnika. Co więcej, do kontroli celno-skarbowych zastosowanie znajdzie również art. 

289 Ordynacji Podatkowej, zgodnie z którym nie obowiązuje trzydniowy termin na 

zawiadomienie kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu z oględzin lub zeznań świadków, 

jeśli jest on nieobecny a okoliczności sprawy uzasadniają natychmiastowe przeprowadzenie 

dowodu. Przywołany przez autora specjalista uważa, że nowe przepisy mogą pogorszyć 

sytuację kontrolowanych podatników. 

 

Pokaż 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.rp.pl/Firma/302189987-Nie-ustaja-watpliwosci-wokol-kontroli-podatkowych-po-1-marca.html

