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CIT  
 

NSA: rozsądne ograniczanie strat do rozliczenia w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka  29-05-2019 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok NSA dotyczący możliwości rozliczenia w kosztach w 

CIT kwoty odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu (sygn. akt II 

FSK 1248/17). Sprawa dotyczyła spółki będącej komplementariuszem spółki komandytowej, 

która zapytała organ czy może odliczyć - proporcjonalnie do swoich udziałów - wartość 

odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu zapłaconego wynajmującemu 

przez spółkę komandytową. Według spółki, rozwiązanie umowy najmu hali było konieczne 

aby zminimalizować poniesione straty ponieważ budynek nie mógł już być wykorzystywany w 

działalności. W wydanej interpretacji organ odmówił spółce rozliczenia takich wydatków w 

kosztach, wskazując że nie są one związane z osiągnięciem przychodu. Spółka zaskarżyła 

interpretację i wygrała zarówno przed WSA jak i przed NSA. W wydanym wyroku NSA orzekł, 

że odszkodowanie – proporcjonalnie do udziałów spółki w spółce komandytowej - może 

stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu jako wydatek poniesiony w celu zachowania 

lub zabezpieczenia źródła przychodu. 

Pokaż artykuł 

Skarbówka stosuje przepis, którego nie było 

Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Koślicki 27-05-2019 

Krzysztof Koślicki informuje, że organy przeprowadzają coraz częstsze kontrole cen 

transferowych lub dokonują czynności sprawdzających w tym zakresie. Czynności 

sprawdzające dotyczą głównie 2017 roku. Autor tłumaczy, że w ramach czynności podatnicy 

są m. in. proszeni o przedstawienie dokumentacji cen transferowych za ubiegłe lata 

podatkowe. Co istotne, od początku 2019 roku organy mogą dokonywać tzw. 

recharakteryzacji transakcji, czyli zmienić lub wyeliminować podatkowy skutek transakcji 

zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi w razie stwierdzenia jej zawarcia na zasadach 

nierynkowych i w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych. Urzędnicy uważają, że nowe 

przepisy doprecyzowują jedynie regulacje w zakresie zasady ceny rynkowej i można je 

stosować do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowelizacji. Eksperci alarmują, że 

w przeprowadzanych obecnie postępowaniach organy mogą próbować dokonywać 

recharakteryzacji transakcji i restrukturyzacji dokonanych przed początkiem br. 

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 

Ulga na złe długi w VAT – TSUE kwestionuje przepisy 

Źródło: INFOR.PL, Piotr Wyrwa 29-05-2019 

Piotr Wyrwa omawia potencjalny wpływ nowego orzeczenia TSUE w zakresie tzw. ulgi na złe 

długi na polskie przepisy ustawy o VAT. Autor przypomina, że ulga na złe długi polega na 

możliwości dokonania korekty podstwy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy 

towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w razie uprawdopodobnionej 

nieściągalności wierzytelności. Obowiązek podatkowy w VAT powstaje bowiem co do zasady  

z chwilą wykonania dostawy towarów lub świadczenia usług a nie otrzymania zapłaty od 

kontrahenta. Aby zastosować ulgę na złe długi należy jednak spełnić kilka warunków. Między 

innymi, nieściągalna wierzytelność nie może zostać zbyta lub uregulowana w jakiejkowliek 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305299996-NSA-rozsadne-ograniczanie-strat-do-rozliczenia-w-CIT.html
https://www.prawo.pl/podatki/kontrole-cen-transferowych-zmiana-i-eliminacja-skutkow,420810.html


 

Nr 23 / 2019 3 

formie w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności. Określone warunki musi też spełnić  

podatnik zamierzający skorzystać z ulgi, m.in. być zarejestrowanym podatnikiem VAT 

czynnym na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji, w której dokonuje korekty. Taki 

sam warunek musi spełnić również dłużnik. Jak wskazuje autor, w maju br. TSUE wydał 

wyrok w sprawie czeskiej spółki A-PACK zamierzającej skorzystać z analogicznej ulgi 

przewidzianej w prawie czeskim. Czeskie organy odmówiły jednak spółce prawa do ulgi ze 

względu na fakt, że jej kontrahent nie był już zarejestrowanym podatnikem VAT. W wydanym 

orzeczeniu Trybunał orzekł, czeskie przepisy są niezgodne z Dyrektywą VAT w zakresie w 

jakim zakazują korekty, jeśli kontrahent podatnika nie jest już zarejestrowanym podatnikiem 

VAT. Autor wskazuje, że konsekwencją orzeczenia jest pośrednie wskazanie przez Trybunał 

na wadliwość polskich przepisów ustawy o VAT. Jest też prawdopodobne że Trybunał wyda 

podobne orzeczenie w sprawie pytania prejudycjalnego zadanego przez NSA dotyczącego 

zgodności z prawem unijnym polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi (sygn. akt I 

FSK 2261/15).  

Pokaż artykuł 

Odliczanie VAT od usług hotelowych i gastronomicznych – opinia MF po 

wyroku TSUE 
Źródło: Rzeczpospolita, Dorota Gajos 28-05-2019 
Jak podaje Dorota Gajos, TSUE wydał niedawno wyrok dotyczący możliwości odliczenia VAT 

od usług hotelowych i gastronomicznych. Krótko po tym, Ministerstwo Finansów opublikowało 

opinię uwzględniającą stanowisko Trybunału. W wydanej opinii resort wskazał, że co do 

zasady podatnikowi nabywającemu usługi hotelowe i gastronomiczne – w celach innych niż 

świadczenie usług turystycznych – nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego. Nie 

będzie go miał również podatnik nabywający takie usługi w celu świadczenia usług 

turystycznych rozliczanych według tzw. procedury marży. W razie nabycia takich usług w celu 

świadczenia usług turystycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatnikowi będzie 

natomiast przysługiwało prawo odliczenia VAT naliczonego. Co istotne, TSUE podkreślił 

niezgodność takich regulacji krajowych z prawem unijnym, z których wynika, że prawo do 

odliczenia nie przysługuje podatnikowi w razie świadczenia usług turystycznych i dalszego 

refakturowania na inne podmioty zakupionych usług hotelowych i gastronomicznych.  

Pokaż artykuł  

 

PIT 
 

PIT: wynajem mieszkania nie wyklucza, że służy ono do własnych celów 
mieszkaniowych – wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita,  Aleksandra Tarka 30-05-2019 
Autorka informuje, że NSA wydał niedawno korzystny wyrok w zakresie  zwolnienia z PIT dla 

dochodów ze sprzedaży nieruchomości w razie wydatkowania uzyskanych środków na własne 

cele mieszkaniowe (sygn. akt II FSK 1887/17). Sprawa dotyczyła postępowania, w którym 

organ określił podatniczce zobowiązanie podatkowe w wysokości nieuwzględniającej tego 

zwolnienia. Podatniczka sprzedała swoją nieruchomość wcześniej niż przed upływem pięciu lat 

od jej nabycia i od uzyskanego dochodu nie zapłaciła PIT, zamierzając dokonać spłaty kredytu 

hipotecznego zaciągniętego na inne mieszkanie. W decyzji określającej zobowiązanie 

podatkowe organ wskazał, że podatniczka nie miała prawa do skorzystania z ulgi, ponieważ 

spłacone mieszkanie było przedmiotem umowy najmu. Podatniczka zaskarżyła decyzję 

argumentując, że mieszkanie było wynajmowane jedynie przejściowo, a docelowo miało 

zostać przeznaczone na potrzeby mieszkaniowe jej córki. WSA nie przyznał jej jednak racji. 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/2981529,Ulga-na-zle-dlugi-w-VAT-TSUE-kwestionuje-przepisy.html
https://www.rp.pl/VAT/305289969-Odliczanie-VAT-od-uslug-hotelowych-i-gastronomicznych---opinia-MF-po-wyroku-TSUE.html
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Inaczej orzekł NSA. W wydanym wyroku sąd wskazał, że fakt, że mieszkanie było czasowo 

wynajmowane nie przekreśla prawa do zastosowania zwolnienia – o ile ostatecznym celem 

podatniczki rzeczywiście było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najbliższej rodziny.  

Pokaż artykuł 

Skarbówka surowiej o firmowych autach: limituje koszty parkowania 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 28-05-2019 
Jak podaje Przemysław Wojtasik, resort finansów udzielił niedawno wypowiedzi dotyczącej 

objęcia limitem rozliczenia w tzw. kosztach eksploatacyjnych wydatków na opłaty parkingowe 

czy wynajem miejsca w garażu. Jak przypomina autor, z początkiem tego roku weszły w życie 

przepisy wprowadzające 75% limit odliczenia dla wydatków eksploatacyjnych na auta 

firmowe zaliczone do środków trwałych, które są wykorzystywane także dla celów 

prywatnych. Z nowej wypowiedzi Ministerstwa wynika, że w zakres kosztów eksploatacyjnych 

wchodzą także wydatki pośrednio związane z samym samochodem, tzn. koszty wynajmu 

garażu przeznaczonego na auto służbowe czy biletów parkingowych.  Eksperci wskazują 

jednak, że jeśli do przedsiębiorcy należy np. budynek garażu, ciągle może on rozliczać w 

kosztach pełną wartość dokonywanych od niego odpisów amortyzacyjnych.  

Pokaż artykuł  

 
Postępowanie 
 

Nowa Ordynacja Podatkowa zwiększy ochronę praw podatnika  
Źródło: INFOR FK, Redakcja INFOR FK 29-05-2019 
Redakcja INFOR FK informuje, że w ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt nowej Ordynacji 

Podatkowej i ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Według deklaracji rządu, nowe przepisy  

mają zwiększyć poziom ochrony podatników i skuteczność poboru podatków. Jedną z 

najgłośniejszych zmian jest wprowadzenie tzw. mediacji podatkowych i innych 

konsensualnych form załatwiania sporów pomiędzy organami a podatnikiem. Nowa Ordynacja 

uporządkuje także zasady ogólne prawa podatkowego wprowadzając do ustawy zasady 

formułowane dotychczas jedynie przez doktrynę i orzecznictwo i wydłuży terminy na 

wniesienie środków odwoławczych - do 30 dni na wniesienie odwołania i do 14 dni na 

wniesienie zażalenia. Nowelizacja ma także uprościć procedurę zwrotu nadpłaty podatku i 

wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 

Ponadto, organy podatkowe będą miały możliwość wystąpienia do NSA z pytaniem prawnym, 

co ma zmniejszyć ilość skarg i w konsekwencji, obciążenie sądów administracyjnych. Zgodnie 

z projektem ustawy, nowa Ordynacja wejdzie w życie z początkiem 2021 roku.  

Pokaż artykuł 
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https://www.rp.pl/Podatki/305309896-PIT-wynajem-mieszkania-nie-wyklucza-ze-sluzy-ono-do-wlasnych-celow-mieszkaniowych---wyrok-NSA.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305289922-Skarbowka-surowiej-o-firmowych-autach-limituje-koszty-parkowania.html
https://inforfk.pl/aktualnosci/5329881,Nowa-Ordynacja-podatkowa-zwiekszy-ochrone-podatnika.html

