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CIT  
 

Spółki: sukcesja podatkowa w przypadku przejęć transgranicznych – wyrok 
WSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 09-08-2018 

Aleksandra Tarka omawia wyrok WSA w Warszawie dotyczący kwestii sukcesji podatkowej 

przy transgranicznych przejęciach spółek (sygn. akt III SA/Wa 3066/17). Sprawa dotyczyła 

interpretacji indywidualnej, w której organ stwierdził, że polska sp. z o.o. przejmująca 

cypryjską spółkę typu limited by shares nie przejmie jej praw i obowiązków na podstawie 

przepisów dotyczących podatkowej sukcesji uniwersalnej zawartych w Ordynacji Podatkowej, 

ponieważ nie znajdują one zastosowania do podmiotów niebędących polskimi rezydentami 

podatkowymi. Fiskus odmówił zatem spółce sukcesji korzyści podatkowych, które 

przysługiwały spółce przejmowanej. WSA w Warszawie nie potwierdził jednak tego 

stanowiska. W wydanym wyroku sąd wskazał, że polskie przepisy dotyczące podatkowej 

sukcesji uniwersalnej znajdują zastosowanie także do przejęć spółek z innych krajów UE, co 

wynika m.in. z unijnych zasad ochrony wspólnego rynku. 

Pokaż artykuł 

Sądy nie zgadzają się z fiskusem w sprawie poboru podatku „u źródła” 

Źródło: INFOR IFK, Sławomir Biliński 07-08-2018 

Sławomir Biliński zwraca uwagę, że sądy administracyjne zaczynają orzekać na korzyść 

podatników w sprawach poboru tzw. CIT u źródła od dochodu z wynajmu urządzeń 

przemysłowych podmiotom zagranicznym. Jak informuje, z najnowszych wyroków wynika, że 

organy powinny kwalifikować jako urządzenia przemysłowe - których najem jest 

opodatkowany CIT u źródła - tylko takie urządzenia, które są wykorzystywane przez firmy w 

produkcji przemysłowej, nie rozszerzając nadmiernie znaczenia tego pojęcia. Między innymi, 

NSA wydał niedawno wyrok klasyfikujący komputery używane do pracy biurowej jako 

urządzenia biurowe, a nie przemysłowe (sygn.akt II FSK 1154/16).  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

VAT marża od wycieczek wykupowanych jako nagrody dla kontrahentów 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 06-08-2018 

Aleksandra Tarka informuje, że NSA wydał wyrok dotyczący prawa do odliczenia VAT od 

wycieczek wykupywanych przez firmy dla ich kontrahentów (sygn. akt I FSK 449/16). Sprawa 

dotyczyła interpretacji indywidualnej, w której organ stwierdził, że spółka nie może odliczyć 

VAT od wycieczek wykupowanych dla swoich kontrahentów, bo nabycie wycieczek na własny 

rachunek i we własnym imieniu dla bezpośredniej korzyści kontrahenta powinno być 

rozliczone z zastosowaniem VAT marży. WSA w Krakowie, a później NSA przyznał jednak 

rację spółce. W wydanym wyroku sąd wskazał, że podmioty, których usługi są opodatkowane 

procedurą VAT marża muszą nabywać wycieczki dla bezpośredniej korzyści kontrahenta, co 

nie miało miejsca, ponieważ kontrahent nie zamawiał wycieczki, tylko dostawał ją od spółki w 

ramach prezentu. 

Pokaż artykuł 

 

https://www.rp.pl/Prawo-w-firmie/308099989-Spolki-sukcesja-podatkowa-w-przypadku-przejec-transgranicznych---wyrok-WSA.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/3809009,Sady-nie-zgadzaja-sie-z-fiskusem-w-sprawie-poboru-podatku-u-zrodla.html
https://www.rp.pl/VAT/308059961-VAT-marza-od-wycieczeka-wykupowanych-jako-nagrody-dla-kontrahentow.html
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Wykup auta z leasingu bez VAT 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 10-08-2018 

Autorka informuje, że Dyrektor KIS wydał korzystną dla podatnika interpretację indywidualną 

dotyczącą opodatkowania VAT wykupu samochodu z leasingu i jego dalszej sprzedaży (nr 

interpretacji: 0111-KDIB3-1.4012. 442.2018.1.KO). Z wnioskiem o wydanie interpretacji 

wystąpił podatnik prowadzący działalność gospodarczą będący czynnym podatnikiem VAT i 

pragnący sprzedać samochód, od którego wcześniej odliczał VAT i który wykupił z leasingu 

operacyjnego. Przedsiębiorca chciał się dowiedzieć, czy wprowadzenie auta do majątku 

prywatnego lub jego późniejsza sprzedaż jest opodatkowana VAT. W wydanej interpretacji 

organ wskazał, że wykup samochodu z leasingu kwalifikuje się jako dostawa towaru i nie jest 

czynnością bezpośrednio związaną ze wcześniejszym stosunkiem leasingu operacyjnego. 

Ponieważ nabycie auta przez podatnika na cele prywatne nie było związane z wykonywaniem 

przez niego czynności opodatkowanych VAT, podatnikowi nie przysługiwało prawo do 

odliczenia VAT naliczonego przy zakupie i przekazanie samochodu nie będzie opodatkowane 

VAT. 

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

10 proc. podatku od nagród za wyniki pracowników – wyrok WSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 09-08-2018 

Monika Pogroszewska omawia wyrok WSA w Warszawie dotyczący opodatkowania dochodu 

wypłacanego pracownikom przez firmę jako nagrody za wyniki w pracy (sygn. akt III SA/Wa 

3132/17). Sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, o którą wystąpiła spółka pragnąca 

się upewnić, że jeśli wypłaca nagrody za wyniki ze sprzedaży swoich produktów określonej 

liczbie najlepszych pracowników (zatrudnionych na umowach B2B), musi opodatkować je 

10% PIT od nagród. Organ uznał, że ponieważ pracownicy prowadzą własną działalność 

gospodarczą, nagrody powinny zostać opodatkowane według zasad przewidzianych do 

rozliczeń dochodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. WSA w 

Warszawie stwierdził jednak, że norma dotycząca PIT od nagród ma zastosowanie do 

dochodu ze wszystkich nagród, bez względu na to, czy zostały one uzyskane w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą i spółka może opodatkować środki 10% PIT. 

Pokaż artykuł 

Ulga mieszkaniowa: zwolnienie z podatku tylko dla małżonka, który ma 
prawo własności 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 10-08-2018 

Autorka zwraca uwagę na wydaną niedawno interpretację indywidualną dotyczącą 

korzystania z ulgi mieszkaniowej w PIT przez małżeństwa (nr interpretacji: 0112-KDIL3-

2.4011.238.2018.1.AK). O wydanie interpretacji wystąpił podatnik, który chciał się 

dowiedzieć czy jeśli wydatkuje środki ze sprzedaży mieszkania będącego współwłasnością 

jego i żony na budowę domu na działce budowlanej będącej własnością jego żony, będzie 

miał prawo do zwolnienia z PIT dochodu uzyskanego ze sprzedaży własności nieruchomości w 

ciągu mniej niż 5 lat od jej nabycia. Organ stwierdził, że podatnikowi nie przysługuje prawo 

do tzw. ulgi mieszkaniowej, ponieważ nie wydatkuje środków na własne cele mieszkaniowe – 

nieruchomość będzie bowiem własnością żony podatnika, a nie przedmiotem majątku 

https://www.rp.pl/VAT/308109975-Wykup-auta-z-leasingu-a-VAT.html
https://www.rp.pl/Prawo/308099987-10-proc-podatku-od-nagrod-za-wyniki-pracownikow---wyrok-WSA.html
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wspólnego małżeństwa. Podatnik musi więc zapłacić 19% PIT od dochodu ze sprzedaży 

swojego udziału w mieszkaniu. Autorka przypomina jednak, że podatnicy znajdujący się w 

analogicznej sytuacji wygrali niedawno spór przed WSA (sygn. akt I SA/Po 1346/16). 

Pokaż artykuł 

 

Postępowanie 
 

Fiskus pyta przedsiębiorców o spadające dochody  
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 08-08-2018 

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press, organy podatkowe zaczęły 

wzywać do składania wyjaśnień przedsiębiorców, którzy wykazali ostatnio niższe niż 

dotychczas dochody. Ci, którzy nie zastosowali się do wezwania byli narażeni na grzywnę. Jak 

podaje Przemysław Wojtasik, wniesiono w tej sprawie interpelację do Ministra Finansów, 

który opublikował w ubiegłym tygodniu swoją odpowiedź. Minister poinformował, że organy 

mają prawo do takich działań w ramach realizacji czynności sprawdzających. Szef resortu 

finansów wskazał też, że na wezwania będą narażeni przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy 

m.in. wnioskują o zwrot nadpłat podatku dochodowego wynoszących kilkadziesiąt tysięcy 

złotych czy przez kilka kolejnych lat wykazywali spore straty. Autor przypomina także, że 

firmy, które otrzymają takie wezwanie powinny się do niego zastosować aby nie ryzykować 

wszczęciem wobec nich kontroli.  

 

Pokaż artykuł 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 

pl. Powstańców Śląskich 16 
53-314 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. 

https://www.rp.pl/Podatki/308109936-Ulga-mieszkaniowa-zwolnienie-z-podatku-tylko-dla-malzonka-ktory-ma-prawo-wlasnosci.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/308089984-Fiskus-pyta-przedsiebiorcow-o-spadajace-dochody.html

