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CIT  
 

Koszty: cena usługi musi być rynkowa 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 27-02-2017 

Przemysław Wojtasik omawia interpretację indywidualną wydaną przez Izbę Skarbową w 

Katowicach dotyczącą cen transferowych (nr interpretacji: 2461-IBPB-1-2. 4510.1073.2016. 

1.BD). Z pytaniem do fiskusa zwróciła się spółka zajmująca się przewozem towarów, która 

zamierzała nawiązać współpracę ze spółką, która świadczyłaby na jej rzecz m.in. usługi 

mechaniczne. Wynagrodzenie dla kontrahenta wnioskodawczyni zamierzała zaliczyć do 

kosztów uzyskania przychodu, była jednak osobowo powiązana z kontrahentem. Spółka 

argumentowała, że fakt istnienia powiązań nie powinien mieć znaczenia przy rozliczeniu 

wydatków na wynagrodzenie dla kontrahenta w kosztach, jako że ceny świadczonych usług 

są rynkowe. Co więcej, wskazane wydatki miałyby związek z przychodem z działalności 

gospodarczej i żadne regulacje nie wskazują, że takich wydatków nie można zaliczyć do 

kosztów w CIT. Izba Skarbowa potwierdziła stanowisko podatnika. Przypomniała jednak, że 

gdyby podatnicy w związku z istniejącymi pomiędzy nimi powiązaniami ustalili nierynkowe 

ceny świadczonych sobie nawzajem usług, skarbówka miałaby prawo do zakwestionowania 

rozliczenia. Jeśli jednak ceny usług świadczonych przez powiązaną spółkę komandytową na 

rzecz wnioskodawcy nie odbiegają od cen, jakie ustaliłyby podmioty od siebie niezależne, 

wydatki są racjonalne i mają związek z przychodem z działalności gospodarczej, można je 

zaliczyć do kosztów w CIT.  

Pokaż artykuł 

CIT: racjonalne wycofanie się z najmu nie pozbawia kosztów 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 01-03-2017 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Gliwicach w zakresie możliwości zaliczenia do 

kosztów uzyskania przychodu w CIT odszkodowania zapłaconego wynajmującemu z tytułu 

wcześniejszego rozwiązania umowy najmu (sygn. akt I SA/Gl 1078/16). Sprawa dotyczyła 

spółki, która była wspólnikiem w spółce komandytowej zajmującej się sprzedażą artykułów 

spożywczych i przemysłowych w ramach franczyzy znanej sieci. Zamierzano zwiększyć 

powierzchnię sprzedażową i w tym celu wynajęto duży budynek położony w niewielkiej 

odległości od dotychczasowej lokalizacji sklepu. Utrzymywanie obu powierzchni uznano 

jednak za nieopłacalne i podjęto decyzję o wcześniejszym rozwiązaniu umowy najmu. 

Należało z tego tytułu zapłacić wynajmującemu stosowne odszkodowanie. Spółka zwróciła się 

do Izby Skarbowej z pytaniem o to, czy takie odszkodowanie może zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodu w CIT (proporcjonalnie do udziału, jaki posiada w spółce 

komandytowej). Organ odmówił, wskazując, że taki wydatek nie zostanie poniesiony w celu 

osiągnięcia przychodu ani zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. WSA przyznał 

jednak rację spółce. Sąd uznał, że fiskus niezasadnie zawężył wykładnię ustawy o CIT i że 

taka interpretacja przepisów wykracza poza ogólną regułę z art. 15 ustawy o CIT. Sąd 

stwierdził, że poprzez zapłatę odszkodowania spółka ograniczy swoje straty finansowe 

(rezygnując z wydatku na wynajem niepotrzebnego lokalu), co służyć będzie zabezpieczeniu 

jej źródła przychodów. Co więcej, zgodnie z wyrokiem, oceniając czy dany wydatek może 

zostać zakwalifikowany do kosztów w CIT, należy ocenić racjonalność jego poniesienia dla 

osiągnięcia przychodu. W opisanym sporze, wydatek na odszkodowanie był zupełnie 

racjonalny dla zabezpieczenia źródła przychodu.  

Pokaż artykuł 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302279960-Koszty-cena-uslugi-musi-byc-rynkowa.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303019995-CIT-racjonalne-wycofanie-sie-z-najmu-nie-pozbawia-kosztow.html
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VAT 
 

Wykreślony podatnik wróci do rejestru VAT, jeśli przekona fiskusa 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 02-03-2017 

Monika Pogroszewska omawia odpowiedź Ministra Finansów na pytanie, z jakim wystąpiła do 

Ministerstwa Rzeczpospolita. Redakcja chciała wiedzieć, co stanie się z firmą, która zostanie 

wykreślona z rejestru VAT. Autorka przypomina, że od początku bieżącego roku skarbówka 

może z urzędu wykreślić z rejestru VAT firmę, bez poinformowania jej o tym. W razie 

wykreślenia, kontrahent nie może zweryfikować firmy w bazie online, co oznacza, że staje się 

ona niewiarygodna i wykreślenie skutkować może nawet ogłoszeniem upadłości podmiotu. 

Ponieważ przepisy nie mówią kiedy i na jakich zasadach można powrócić do rejestru, 

Ministerstwo wyjaśniło, że sposób powrotu do rejestru zależeć będzie głównie od przyczyn 

wykreślenia firmy. Zwykle należy przekonać urząd, że decyzję o wykreśleniu podjął 

niesłusznie. Minister wskazał, że urząd przywróci zarejestrowanie podatnika, jeśli podatnik 

udowodni, że wyrejestrowano go niesłusznie. Jeśli jednak powodem wyrejestrowania 

podmiotu była jego wiedza albo posiadanie podstaw do przypuszczeń, że uczestniczy w 

wyłudzeniu VAT, podmiot będzie musiał na nowo złożyć zgłoszenie rejestracyjne, które 

zweryfikuje naczelnik urzędu skarbowego. Przy ponownej rejestracji, VAT i NIP pozostanie 

taki sam jak wcześniej. Monika Pogroszewska cytuje ekspertów, którzy twierdzą, że tak 

sformułowane przepisy dają urzędnikom zbyt duże pole do nadużyć, jako że decyzje o 

wykreśleniu z rejestru i przywróceniu do niego podejmowane są uznaniowo. Przypomina 

również, że wykreślona z rejestru firma nie może odliczyć VAT ani zastosować zerowej stawki 

podatku przy dostawach unijnych, a jej kontrahenci, którzy nawet przez przypadek odliczą 

VAT z wystawionych przez nią faktur, narażą się na zarzut udziału w wyłudzeniu VAT.  

Pokaż artykuł 

Umowa z bankiem o kredytowanie osób trzecich zwolniona z VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 02-13-2017 

W artykule omówiono wyrok NSA w zakresie opodatkowania VAT umowy z bankiem o 

kredytowanie osób trzecich (sygn. akt I FSK 1492/15). Spór dotyczył wprowadzenia przez 

bank usługi kredytowania na zlecenie określonych firm handlujących samochodami, 

motocyklami oraz sprzętem RTV i AGD, zakupionych u zleceniodawców przedmiotów. Dla 

klienta kredyt byłby znacznie korzystniejszy niż normalny bankowy kredyt konsumpcyjny, 

ponieważ część kosztów kredytu ponoszona byłaby przez podmiot, u którego zakupiono 

towar. Dzięki temu, bank zarobiłby na kredycie tyle samo co w przypadku zwykłych kredytów 

konsumpcyjnych. Zyskałby również wizerunek instytucji udzielającej korzystnych kredytów. 

Na tak finansowanej sprzedaży korzystałyby również podmioty sprzedające towary, bo 

dokonując sprzedaży na kredyt, zwiększałyby jej wartość. Nie było jednak pewne, czy kwoty 

jakie otrzyma bank od dealerów samochodowych (i sprzedawców sprzętu RTV i AGD) powinny 

być opodatkowane VAT. Argumentowano, że transakcja mieści się w zakresie ustawowego 

zwolnienia z VAT usług finansowych. Skarbówka nie potwierdziła takiej interpretacji, 

wskazując, że bank nie kredytuje dealera, a osobę trzecią, nie jest to więc udzielenie kredytu. 

Wskazała również, że usługi nie można zaliczyć do, także objętej zwolnieniem, usługi 

pośrednictwa w udzieleniu kredytu. WSA potwierdził taką interpretację. NSA uchylił jednak 

wyrok WSA i wcześniejszą decyzję, uznając że operacja ma na celu udzielenie kredytu jednej 

osobie (klientowi) i jako taka powinna zostać uznana za udzielenie kredytu, które mieści się w 

zakresie zwolnienia z VAT usług finansowych.  

Pokaż artykuł 

 

http://www.rp.pl/VAT/303029885-Wykreslony-podatnik-wroci-do-rejestru-VAT-jesli-przekona-fiskusa.html
http://www.rp.pl/VAT/303029970-Umowa-z-bankiem-o-kredytowanie-osob-trzecich-zwolniona-z-VAT.html
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Każda dotacja uszczupla koszty podatkowe – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Maj 03-03-2017 

Mateusz Maj omawia wyrok NSA w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w 

PIT wydatków firm korzystających z dotacji (sygn. akt II FSK 290/15). Sprawa dotyczyła 

podatnika, który dostarczał do szkół mleko smakowe i zwykłe, promując w ten sposób 

produkt i jego spożycie. Otrzymywał od Agencji Rynku Rolnego dopłaty pokrywające w całości 

cenę zwykłego mleka. Do mleka smakowego w części dopłacały szkoły. Otrzymywane dotacje 

były wolne od PIT. Spór dotyczył interpretacji art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT, zgodnie z 

którym za koszty podatkowe nie mogą zostać uznane wydatki i koszty bezpośrednio 

sfinansowane z dotacji otrzymywanych przez podatnika. Podatnik najpierw wziął pod uwagę 

stanowisko organu, wyłączając wartość dotacji z kosztów. Później uznał jednak, że powinien 

skorygować dotację i powiększyć koszty, ponieważ organy w toku kontroli nie wzięły pod 

uwagę konstrukcji programu dopłat, z którego korzystał. Argumentował, że organy 

rozszerzyły stosowanie przepisu mówiącego o wyłączeniu z kosztów w PIT niektórych 

wydatków bezpośrednio finansowanych z niektórych dotacji, ponieważ podatnik nie pokrywał 

z dotacji konkretnych kosztów, a jedynie otrzymywał je w zamian za dostawę mleka. Mimo, 

że WSA uznał stanowisko podatnika za prawidłowe, NSA rozsądził spór na korzyść organu, 

uznając że z kosztów wyłączone są zarówno wydatki pokryte z dotacji jak i te, które zostały 

później zrefundowane.  

Pokaż artykuł 

Szczepienie przeciw grypie ufundowane przez pracodawcę z PIT u 
pracownika 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 28-02-2017 

Autorka omawia interpretację Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie zasad podatkowych 

rozliczeń świadczeń dla pracowników (nr interpretacji 1462-IPPB2.4511. 768.2016.1.MG). 

Spółka prowadząca działalność w zakresie sprzedaży paliw zapytała fiskusa o to, czy 

zapewniane pracownikom przez nią szczepienia są dla pracowników kosztem podatkowym. 

Wyjaśniła, że jej pracownicy w sezonie jesienno-zimowym są szczególnie narażeni na 

zachorowanie na grypę w związku z wykonywaniem swoich zadań w zmiennych warunkach 

pogodowych. W związku z tym, spółka pokrywa koszty szczepień, które są jednak dobrowolne 

– pracownicy nie mają obowiązku się szczepić. Argumentowała, że pokrywa koszty szczepień 

we własnym interesie gospodarczym, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo braków 

kadrowych w sezonie zachorowań na grypę. W związku z tym, pracownicy nie powinni płacić 

PIT od zrealizowanego szczepienia. Fiskus nie potwierdził jednak stanowiska spółki. Wskazał, 

że pokrycie kosztów szczepień w opisanej sytuacji nie wynika ani z przepisów kodeksu pracy, 

ani z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zalecanych szczepień ochronnych – a zatem 

wnioskodawczyni nie jest obowiązana do ponoszenia kosztów szczepionek. W związku z tym, 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że sfinansowanie przez spółkę szczepień dla 

pracowników stanowi ich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a pracownicy 

będą zobowiązani do zapłacenia z tego tytułu PIT.  

Pokaż artykuł 

 

 

http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303039982-Kazda-dotacja-uszczupla-koszty-podatkowe---wyrok-NSA.html
http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302289985-Szczepienie-przeciw-grypie-ufundowane-przez-pracodawce-z-PIT-u-pracownika.html
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Postępowanie 
 

Kontrole podatkowe i celno-skarbowe realizowane przez KAS 
Źródło: INFOR.pl, Redakcja INFOR.pl 03-03-2017 

Redakcja INFOR.pl przypomina, że 1 marca weszły w życie przepisy o Krajowej Administracji 

Skarbowej, wprowadzające nową formę kontroli celno-skarbowej. Autorzy tłumaczą, że 

procedura kontroli podatkowej, przeprowadzana na podstawie Ordynacji Podatkowej, 

pozostanie co do zasady niezmieniona. Ciągle zastosowanie w tym zakresie mieć będą 

przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do której na początku bieżącego roku 

dodano kilka dodatkowych przepisów poprawiających sytuację podatnika, m.in. w zakresie 

możliwości wniesienia skargi na przewlekłe prowadzenia kontroli do sądu administracyjnego.  

Od 1 marca kontrolę skarbową i celną zastąpi natomiast nowa procedura kontroli celno-

skarbowej. W założeniu ustawodawcy nowa reforma ma skuteczniej niż dotychczas zwalczać 

najpoważniejesze przestępstwa skarbowe. Kontrolerom przyznano w tym celu nowe 

uprawnienia w zakresie przesłuchań i przeszukań. Redakcja informuje również, że w 

założeniu KAS ma rozwiązywać większość spraw w trybie czynności sprawdzających. Dzięki 

zastosowaniu takich narzędzi informatycznych jak JPK i systemy analityczne, ma także 

znacznie skutecznie typować najbardziej podejrzane podmioty, które zostaną poddane 

kontroli celno-skarbowej.  

 

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; Henryk 
Suchecki. 

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-podatkowa/753054,Kontrole-podatkowe-i-celnoskarbowe-realizowane-przez-KAS.html

