
Newsletter – marzec 2018 r.

Szanowni Państwo,

w marcowym wydaniu naszego newslettera omawiamy dwa ciekawe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej. Trybunał stanął w obu przypadkach po stronie podatników i orzekł, że

▪ organy podatkowe nie mogą odmawiać zwrotu VAT z faktur korygujących, w których VAT został wykazany i

zapłacony wiele lat po dostawie towarów, powołując się na upływ terminu przedawnienia (c 533/16) oraz

▪ fiskus nie może wymagać korekty wstępnego odliczenia VAT z tytułu nabycia nieruchomości, jeśli wykazano, że

podatnik starał się ją wynająć.

Wspominamy ponadto o procedowanej przez Sejm zmianie do ustawy o PIT (będącej w zasadzie nowelizacją

nowelizacji, która weszła w życie z początkiem roku) m.in. dotyczącej 50 % kosztów uzyskania przychodów nauczycieli

akademickich.

Piszemy też o interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów w sprawie wkładów do spółek i spółdzielni.

Miłej lektury!

Zespół Kancelarii Doradcy Podatkowego

Joanny Rudzkiej

kontakt@taxadvisorypoland.pl

+48 22 219 92 29
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Liczy się zamiar zakupu – wyrok TSUE 
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 28 lutego 2018 r. w sprawie C 672/16 Imofloresmira (Spółka) –

Investimentos Imobiliários SA istotnej m.in. dla sektora finansów publicznych, zwłaszcza samorządów, które obecnie spierają

się z organami podatkowymi o odliczenie VAT od inwestycji oddanych do uzyskania przed uzyskaniem z nich pierwszych

przychodów.

Przedmiotem działalności Spółki, której dotyczył spór, jest kupno, sprzedaż i najem nieruchomości. Organ podatkowy

stwierdził, że niektóre części pozostawały niewynajęte od ponad dwóch lat a mimo to Spółka nie dokonała korekty odliczonego

podatku. Na tej podstawie organ domagał się korekty odliczonego podatku. Spółka jednak argumentowała, że starała się

pozyskać najemców, w sposób ciągły zapewniła promocję handlową dostępnych powierzchni.

Tymczasem, zdaniem Trybunału, podatnik zachowuje prawo do odliczenia, gdy prawo to powstało, nawet jeśli ów podatnik z

przyczyn niezależnych od jego woli nie mógł wykorzystać towarów lub usług stanowiących podstawę odliczenia w ramach

opodatkowanych transakcji. Inna wykładnia dyrektywy VAT byłaby sprzeczna z zasadą neutralności VAT w odniesieniu do

obciążenia podatkowego przedsiębiorstwa. W opinii Trybunału, do odmowy prawa do odliczenia nie wystarczy, aby

nieruchomość pozostała niezajęta po rozwiązaniu umowy najmu, której była przedmiotem, z powodu okoliczności

niezależnych od woli jej właściciela. W postępowaniu tym zostało wykazane, że ten ostatni nadal zamierza wykorzystywać ją

do celów działalności opodatkowanej i podejmuje niezbędne w tym celu kroki. Od chwili, w której organ podatkowy

zaakceptował na podstawie danych przedstawionych przez dane przedsiębiorstwo, że zostanie mu przyznany status

podatnika, co do zasady status ten nie może mu zostać później odebrany z mocą wsteczną w wyniku zaistnienia lub braku

zaistnienia określonych zdarzeń, oprócz wypadku oszustwa lub nadużycia.

Trybunał orzekł zatem, że fiskus nie może wymagać od podatnika korekty wstępnego odliczenia podatku od wartości dodanej

na tej podstawie, że nieruchomość, w stosunku do której skorzystano z prawa wyboru opodatkowania, jest uważana za

niewykorzystywaną już przez podatnika na potrzeby jego opodatkowanych transakcji, jeżeli ta nieruchomość pozostawała

niezajęta przez ponad dwa lata, nawet jeśli wykazano, że podatnik starał się ją wynająć w tym okresie.

Trybunał jednak zaznaczył, że status podatnika zostaje ostatecznie nabyty tylko wtedy, gdy oświadczenie o zamiarze

rozpoczęcia planowanej działalności gospodarczej zostało złożone w dobrej wierze przez zainteresowanego.



TSUE o VAT z faktur korygujących po terminie
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21 marca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C 533/16 Volkswagen AG istotnej dla podatników

dochodzących odliczenia VAT z faktur korygujących zdarzenia mające miejsce więcej niż 5 lat temu. Trybunał orzekł, że

organy podatkowe nie mogą odmawiać zwrotu VAT z faktur korygujących, w których VAT został wykazany i zapłacony wiele lat

po dostawie towarów, powołując się na upływ terminu przedawnienia.

Sprawa dotyczyła spółki zakupującej formy do produkcji reflektorów od spółek z siedzibą w Niemczech i na Słowacji. W latach

2004–2010 spółki – dostawcy wystawiały faktury bez VAT, ponieważ uznały, że nie jest to dostawa towarów, tylko zwolniona z

VAT „rekompensata finansowa”. W 2010 r. spółki – dostawcy stwierdziły, że ich postępowanie było niezgodne z prawem

słowackim. Wystawiły zatem faktury wskazujące VAT należny od spółki Volkswagen z tytułu rozpatrywanych dostaw towarów,

złożyły uzupełniające deklaracje podatkowe za wszystkie lata 2004–2010 i zapłaciły kwotę VAT skarbowi państwa. 1 lipca 2011

r. spółka Volkswagen skierowała do organu podatkowego wniosek o zwrot VAT z tytułu tych dostaw. Organ ten odrzucił jednak

ów wniosek w zakresie, w jakim odnosił się on do okresu od 2004 r. do 2006 r., z powodu upływu pięcioletniego terminu

zawitego przewidzianego w prawie słowackim. Organ ten uznał w tym względzie, że prawo do zwrotu VAT powstało w

momencie dostawy towarów.

Jednak, zdaniem TSUE, spółka obiektywnie nie miała możliwości wykonywania prawa do zwrotu przed dokonaniem tej

korekty, ponieważ nie dysponowała ona wcześniej fakturami ani nie wiedziała, że podatek był należny. Dopiero w wyniku

korekty przesłanki materialne i formalne dające prawo do odliczenia VAT zostały spełnione i w konsekwencji spółka mogła,

zgodnie z dyrektywą 2006/112 i zasadą neutralności podatkowej, wnieść o uwolnienie od ciężaru VAT należnego lub

zapłaconego. Ze względu na to, że spółka nie wykazała braku staranności, oraz wobec braku nadużycia lub zmowy z

dostawcami o znamionach oszustwa termin, który rozpoczął bieg od dnia dostawy towarów i który dla niektórych okresów

upłynął przed dokonaniem tej korekty, nie może zostać skutecznie przeciwstawiony prawu do zwrotu.

W konsekwencji Trybunał uznał, iż uregulowanie, na mocy którego w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu

głównym, w których VAT został wykazany na fakturze wystawionej na rzecz podatnika i zapłacony przez tego podatnika wiele

lat po rozpatrywanej dostawie towarów, odmawia się skorzystania z prawa do zwrotu VAT ze względu na to, że przewidziany w

rzeczonym uregulowaniu termin zawity na wykonanie tego prawa rozpoczął bieg od dnia dostawy, a upłynął przed złożeniem

wniosku o zwrot – jest niezgodne z prawem UE.



Sejm pracuje nad zmianami w PIT
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Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji przepisów ustawy o PIT (druk sejmowy nr 2291 - projekt ustawy o zmianie

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) m.in w zakresie kosztów

uzyskania przychodu twórców. Przepisy, w brzmieniu obowiązującym od początku tego roku, rodzą wiele wątpliwości m.in.

wśród uczelni wyższych. Minister Finansów opublikował w tym temacie wyjaśnienia, w których podkreślał, że zmiany w PIT

nie oznaczają utraty prawa do 50% kosztów tych nauczycieli akademickich, którzy tworzą dzieła objęte ochroną praw

autorskich.

Fiskus proponuje obecnie zmianę w zakresie art. 22 ustawy o PIT dotyczącą przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z

praw autorskich i praw pokrewnych i związanych z nimi uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

(zmiana: art. 1 pkt 4 projektu). Ministerstwo wskazuje, że zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy PIT polega na nadaniu nowego

brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w

odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Zaproponowano przeredagowanie i dodanie

dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych. Przepis został ponadto doprecyzowany

poprzez wskazanie, że dyspozycją przepisu objęte są również: działalność naukowa i prowadzona na uczelni działalność

dydaktyczna.

Projekt ponadto zawiera m.in.:

▪ zmianę zasad zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od

spadków i darowizn,

▪ zmianę dotyczącą regulacji zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw.

programów motywacyjnych,

▪ dodanie w ustawie PIT i w ustawie CIT zwolnienia obejmującego kwoty umorzonego zadłużenia związanego z

zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.



Wniesienie wkładu pieniężnego a przychód

© Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej 5

Minister Finansów wydał 1 marca 2018r. interpretację ogólną o sygn. DD6.8201.1.2018 w sprawie określenia czy wniesienie

wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni powoduje powstanie przychodu po stronie podmiotu wnoszącego. Interpretacja

dotyczy art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu

obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu, przychodem jest „wartość

wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o

podobnym charakterze; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została

określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego

wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się

odpowiednio.”

Literalne brzmienie przepisu może prowadzić do wniosków, iż przepis ten kreuje przychód w związku z wniesieniem do spółki

wkładu pieniężnego. Ministerstwo uspokaja jednak, że interpretacja taka jest jednak nieprawidłowa – przepis ten obejmuje

wyłącznie wkłady niepieniężne. Celem przepisu art. 12 ust.1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest

opodatkowanie, na moment wniesienia wkładu, ewentualnego dochodu („cichych rezerw”) skutkującego przeniesieniem

własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika. Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki oznacza bowiem dla

podmiotu wnoszącego taki wkład zbycie składnika majątkowego. Z uwagi na zasadę nominalizmu takie „ciche rezerwy” nie

powstają w przypadku wniesienia wkładu pieniężnego. Przekazanie środków pieniężnych tytułem wkładu jest zatem (u

wnoszącego taki wkład) ze swej istoty kategorią nie stanowiącą przychodu podatkowego. Potwierdzeniem powyższego jest

również uzasadnienie do projektu ustawy: „(…) zmiana w pkt 7 ma związek z poszerzeniem zakresu stosowania tzw. małej

klauzuli unikania opodatkowania (dotychczasowe art. 10 ust. 4-6) na wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części; sama zmiana w pkt 7 (skreślenie zastrzeżenia odnoszącego się do ZCP) koresponduje ze zmianą

dokonaną w art. 12 ust. 4 pkt 25 i ma charakter wyłącznie legislacyjny. Polega ona na przeniesieniu części normy z art. 12 ust.

1 pkt 7 do dodawanego art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b. (…)”. Uzasadnienie to wyraźnie wskazuje, iż zmiana treści art. 12 ust. 1 pkt 7

nie miała na celu poszerzenia jego zakresu o wnoszenie wkładów pieniężnych.

Ministerstwo podkreśla, iż wniesienie wkładu pieniężnego do spółki lub spółdzielni w dalszym ciągu nie powoduje powstania –

po stronie podmiotu wnoszącego – przychodu..



Kancelaria w mediach
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Joanna Rudzka była w marcu gościem

Rzepospolita TV – RZECZoPRAWIE

Rozmowa dotyczyła planowanych zmian w VAT. Była

mowa m.in. o ich wpływie na rynek nieruchomości,

„wzbogaceniu podatnika ” jako podstawie odmowy

zwrotu VAT, wyłączeniu możliwości korzystania ze

zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys.) przez

niektórych podatników oraz powrocie do rejestru

podatników VAT.

Komentarz ekspercki w dzienniku Rzeczpospolita w artykule: „Sprzedawcom fast foodów grozi dopłata

podatku VAT”

„Skarbówka masowo kontroluje firmy z branży gastronomicznej. Kwestionuje stosowaną przez nie 5-proc. stawkę

na pizzę i burgery.

– Fiskus sam spowodował zamieszanie sprzecznymi interpretacjami a obecnie wymaga od podatników zapłaty

zaległego podatku wraz z odsetkami. Co więcej, swoje interpretacje uznaje niekiedy za niewiążące ze względu na

odmienną klasyfikację PKWiU. Jest to postępowanie sprzeczne z zasadą rozstrzygania wątpliwości na korzyść

podatnika – mówi doradca podatkowy Joanna Rudzka.

Podkreśla, że nie koresponduje to także z planowanymi zmianami w VAT, gdzie podatnik będzie musiał udowadniać

brak wzbogacenia.

– A czy fiskus zrozumie argumenty obecnie „zubożonych" i przestanie się domagać dopłaty VAT z 5 do 8 proc.? –

pyta Rudzka.”
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Kancelaria

▪ Bieżące doradztwo prawno-podatkowe

▪ Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych 

skutków transakcji (m.in. analiza umów)

▪ Występowanie o interpretację przepisów podatkowych 

do Ministra Finansów

▪ Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych

▪ Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy 

przekształceniach

▪ Przeglądy podatkowe, sprawdzanie poprawności 

rozliczeń podatkowych

▪ Podatkowe due diligence

▪ Pomoc w czasie postępowań podatkowych

▪ Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami 

administracyjnymi
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▪ Doradztwo w zakresie cen transferowych

▪ Doradztwo prawne

▪ Podatkowe hotline (krótkie porady telefoniczne i 

mailowe)

▪ Szkolenia dla firm i otwarte

▪ Doradztwo w języku polskim i angielskim 

▪ Praktyczne analizy odpowiadające wprost na pytania 

klientów

▪ Bezpośredni kontakt z licencjonowanym doradcą 

podatkowym 

▪ Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych 

kwot podatku oraz w jak najszybszym kończeniu 

postępowań podatkowych



Doradztwo i szkolenia 

Jesteśmy efektywną Kancelarią Doradztwa 

Podatkowego. Posiadamy wieloletnie 

doświadczenie w obsłudze podatkowo – prawnej 

dużych i średnich polskich firm oraz 

międzynarodowych korporacji. Świadczymy usługi o 

jakości merytorycznej największych firm doradczych 

za rozsądną stawkę.

W naszej codziennej działalności, wspieramy 

podatkowo największe polskie i światowe 

przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne.

Naszym Klientom zawsze oferujemy rozwiązania, 

nigdy nie pozostawiając ich samych z akademickimi 

analizami przepisów prawa podatkowego. 

Rozumiemy biznes i pomagamy mu się rozwijać.

Zapraszamy do nas! 

ul. Nowy Świat 61/5

00-042 Warszawa

+48 22 219 92 29

kontakt@taxadvisorypoland.pl

www.taxadvisorypoland.pl

Kontakt
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