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ORZECZNICTWO
Podatki dochodowe

001 Świadczenia pozapłacowe
U uczestników firmowej imprezy nie zawsze powstanie przychód
Udział w spotkaniu integracyjnym nie stanowi dla pracownika przychodu, jeżeli nie można przypisać 
mu konkretnego świadczenia.
Zagadnienie sporne
Sprawa dotyczyła spółki, która organizuje dla swoich pracowników różnego rodzaju spotkania integracyj-
ne i okolicznościowe. Koszty organizacji spotkań mają charakter ryczałtowy (niezależny od liczby uczest-
ników oraz faktycznego udziału w imprezie) i mogą obejmować różnego rodzaju atrakcje (np. gry, zabawy, 
występy artystyczne itp.) oraz konsumpcję w formie uzależnionej od charakteru spotkania. Firma spytała 
ministra finansów, czy uczestnictwo pracownika w spotkaniu firmowym należy zakwalifikować jako nie-
odpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(dalej: ustawa o PIT), i doliczyć jego wartość do przychodów ze stosunku pracy. Zdaniem spółki ze wzglę-
du na brak możliwości przypisania konkretnego, otrzymanego przychodu pracownikom uczestniczącym 
w spotkaniu, nie powstaje u nich przychód podlegający PIT. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ 
podatkowy. Uznał, że samo skorzystanie z danego świadczenia przez uprawnionego pracownika skutkuje 
powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu u każdej z osób, która została zaproszona na spo-
tkanie integracyjne lub okolicznościowe zorganizowane przez pracodawcę.
Stanowisko sądu
WSA w Warszawie uznał stanowisko za nieprawidłowe i uchylił interpretację.
Jeżeli wartości świadczeń oferowanych przez pracodawcę nie można przyporządkować do konkretnego 
pracownika, nie ustala się dla niego kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę 
kosztów organizowanych imprez. 
Wyrok WSA w Warszawie z 8 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 61/13

002 Zamkniecie roku
Nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji są opodatkowane CIT
Wykryte w trakcie remanentu nadwyżki magazynowe stanowią przychód z nieodpłatnych świadczeń, 
który trzeba opodatkować.
Zagadnienie sporne
Sprawa dotyczyła spółki, w której inwentaryzacja wykazała niedobory i nadwyżki majątku obrotowego. 
Przyczyną błędów były pomyłki popełnione przez pracowników oraz brak odpowiedniej korekty zużycia 
materiałów potrzebnych w produkcji. Przedsiębiorstwo chciało wiedzieć, czy wykryte nadwyżki stanowią 
przychody podlegające opodatkowaniu. Firma twierdziła, że nie, z czym nie zgodził się organ podatkowy.
Stanowisko sądu
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dodatnie nadwyżki inwentaryzacyjne będą
stanowiły przychód spółki.  W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest istotne źródło 
przychodów, ale sam fakt osiągnięcia dochodu, tym bardziej zatem nie jest istotne, czy osiągnięty dochód 
był następstwem działania bądź zaniechania innej osoby. W konsekwencji należy uznać, że nadwyżki in-
wentaryzacyjne chociaż nie stanowią świadczenia otrzymanego od innego podmiotu są przychodem. 
Wyrok NSA z 16 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2113/11

003 Przychody pracownika
Otrzymanie przez pracownika bonów może powodować powstanie u niego przychodu
Przedsiębiorca, który przekazuje świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pra-
cowników, nie uwzględniając przy tym ich sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej, musi odpro-
wadzić składki ubezpieczeniowe.
Zagadnienie sporne
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Przedsiębiorstwo przekazywało swoim zatrudnionym bony świąteczne. Miały one różną wartość, w zależ-
ności od zarobków. Firma nie pytała jednak pracowników o sytuację rodzinną i materialną. Podwładni nie 
składali oświadczeń o dochodach rodziny. W trakcie kontroli ZUS ujawnił, że płatnik nie naliczył składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od przyznanych pracownikowi bonów towaro-
wych.
Stanowisko sądu
Brak indywidualnej oceny każdego przypadku bez zachowania kryterium socjalnego i przyznanie bonów 
towarowych bez zachowania trybu ustalonego w regulaminie prowadzi do wniosku, że wartość przyzna-
nych pracownikom bonów towarowych, mimo że sfinansowana z ZFŚS, nie może zostać uznana za świad-
czenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach tego funduszu. Skoro świadcze-
nie to nie miało charakteru socjalnego, należało je uznać za przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi podstawę wymiaru składek.
Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 17 lipca 2013 r., sygn. akt III U 342/13

004 Koszty uzyskania przychodu
Strój służbowy pracownika musi kojarzyć się z marką firmy
Wydatków poniesionych na ubrania firmowe, które nie pełnią funkcji reklamowej, nie można zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ nie mają wpływu na zwiększenie sprzedaży, a w rezultacie 
na zwiększenie przychodu.
Zagadnienie sporne
Spółka, z siedzibą w Polsce, wchodzi w skład międzynarodowej grupy zajmującej się sprzedażą odzieży. 
Swoje sklepy ma zlokalizowane w galeriach handlowych. Firma zamierza przekazać pracownikom ubrania 
z aktualnej kolekcji. Stroje te nie różnią się od tych sprzedawanych dla klientów. Nie zawierają charaktery-
stycznych cech typu: naszywki, odmienny kolor, napisy reklamowe, itp. Są jednak oznaczone logo przed-
siębiorstwa umieszczonym na metce produktu. Spółka chciała wiedzieć, czy ma prawo zaliczyć wartość 
wydatków poniesionych na zakup strojów służbowych do kosztów uzyskania przychodu. Jej zdaniem – 
tak. Z takim stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. Dyrektor  Izby Skarbowej w Warszawie uznał 
stanowisko spółki za niewłaściwe. Jak wyjaśnił - termin „reprezentacja”, należy rozumieć jako „przedsta-
wicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz”, a nie jako „wystawność, 
wytworność, czy okazałość”. Udostępnianie i korzystanie z ubrań przez pracowników nie można uznać za 
działanie w celu osiągnięcia przychodu (zachowania lub zabezpieczenia jego źródła).
Stanowisko sądu
WSA w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem organu, że stroje służbowe pracowników nie mają cha-
rakteru reklamowego. Jak wyjaśnił sąd ubrania  pochodzą z ogólnie dostępnych kolekcji znajdujących 
się w sklepach spółki. Przekazywane pracownikom stroje służbowe nie są unikatowe. Nie mają też cech 
charakterystycznych dla marki spółki, takich jak: krój, materiał, fason, kolor i nie są oznaczone logo firmy. 
Ubrania te nie mogą więc wpłynąć na wynik finansowy spółki, gdyż z racji swoich cech nie mogą być 
kojarzone ze spółką. Jak podkreślił sąd -ubiór ogólnie dostępny, taki, który nie wyróżnia się unikatowymi 
cechami nie kojarzy się z konkretną marką. Nie ma więc charakteru reklamowego. Dlatego takich wydat-
ków spółka nie może zaliczyć do kosztów podatkowych.
Wyrok WSA w Warszawie z 31 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 659/13

005 Zbycie budynków
Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w firmie powinna być opodatkowana
Pięcioletni termin, po upływie którego podatku nie trzeba płacić, dotyczy wyłącznie nieruchomości 
zbywanych poza działalnością przez osoby prywatne.
Zagadnienie sporne
W 2008 roku podatniczka zakończyła prowadzoną działalność gospodarczą. Cukiernię prowadziła w bu-
dynku od początku lat dziewięćdziesiątych. Budynku nie wpisała jednak do ewidencji środków trwałych 
i wartości niematerialnych i prawnych. Po zakończonej działalności postanowiła sprzedać nieruchomość. 
Zwróciła się z zapytaniem o wydanie interpretacji przez ministra finansów w sprawie zapłaty przez nią 



3

podatku od tej transakcji. Zdaniem kobiety podatek nie powinien być naliczony ponieważ od nabycia do 
sprzedaży nieruchomości minęło więcej niż 5 lat. Dodatkowo podkreśliła, że nabywając budynek nie pro-
wadziła działalności gospodarczej.
Takiej argumentacji nie podzielił jednak minister finansów. W wydanej interpretacji wskazał, że w tym 
przypadku nie jest istotna data nabycia nieruchomości. Transakcja będzie rozliczona w ramach przycho-
dów z prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast pięcioletni termin, po upływie którego podatku 
nie trzeba płacić, odnosi się jedynie do nieruchomości sprzedawanych przez osoby prywatne. Nie ma rów-
nież wpływu fakt, że nieruchomość nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz warto-
ści niematerialnych i prawnych. Brak wpisu nie decyduje o kwalifikacji przychodów oraz źródła innego niż 
działalność gospodarcza.
Stanowisko sądu
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił interpretacji ministra finansów. Powołał się 
na art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób, który zalicza do przychodów z działalno-
ści gospodarczej  przychody ze sprzedaży środków trwałych czy składników majątku ujętych w ewidencji. 
Uznał, że podatniczka nie uzyska przychodu z działalności gospodarczej. Minister finansów miałby rację 
wówczas, gdyby w wymienionym przepisie było wyrażenie „polegających na wprowadzeniu do ewidencji”.
Naczelny Sąd Administracyjny w skardze kasacyjnej uchylił wyrok WSA i podzielił w całości stanowisko 
ministra. Właściciel firmy nie może rozliczyć zbycia nieruchomości wykorzystywanej na działalność go-
spodarczą jako osoba fizyczna nawet jeśli budynek figurował w ewidencji środków trwałych.
Wyrok NSA z 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2435/11

006 Ulga podatkowa
Nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe zakup części mieszkania od męża
Osoba, która sprzedaje nieruchomość nabytą po 1 stycznia 2009 r., może uniknąć zapłaty podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy, że uzyskane pieniądze wyda w ciągu dwóch lat na własne 
cele mieszkaniowe, np. zakup lokalu lub działki budowlanej. 
Zagadnienie sporne
Podatniczka zbyła w ciągu roku odziedziczone mieszkanie po dziadkach. Urząd skarbowy wymierzył 
podatek z uwagi na fakt, że między nabyciem mieszkania w drodze spadku a jego sprzedażą nie minęło 
pięć lat. Chcąc uniknąć daniny otrzymane pieniądze podatniczka planowała wydać na cele mieszkanio-
we i odkupić od męża część mieszkania, które należało do jego majątku prywatnego. Kobieta planowała 
zawarcie „odpłatnej” umowy majątkowej małżeńskiej, w wyniku której chciała nabyć, z mocą wsteczną 
prawo własności do lokalu mieszkalnego swojego męża. Izba skarbowa w Warszawie uznała, że podatnicz-
ka będzie musiała podatek uiść. Umowa między nią a mężem nie spowoduje, że ona przestanie być właści-
cielką pieniędzy, a on przestanie być właścicielem części swojego mieszkania. 
Stanowisko sądu
WSA podzielił stanowisko izby skarbowej. Ponieważ w wyniku umowy między podatniczką a jej mężem 
nie dojdzie do przeniesienia pieniędzy z żony na męża oraz własności połowy mieszkania z męża na żonę. 
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania po dziadkach w wyniku tej transakcji powiększą majątek 
wspólny małżonków i nie jest to taka sama umowa jak w przypadku transakcji zawieranej pomiędzy obcy-
mi sobie osobami, kiedy to jedna osoba staje się współwłaścicielem połowy mieszkania.
Naczelny Sąd Administracyjny, do którego kobieta zaskarżyła wyrok WSA oddalił jej skargę kasacyjną 
i przyznał rację izbie skarbowej oraz WSA.
Wyrok NSA z 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2385/11

007 Skutki najmu
Czynsz nie jest wliczany do limitu kilometrówki
Wydatki ponoszone z tytułu najmu nie należą do kosztów używania samochodu, a to oznacza, że 
mogą być odliczane w pełnej wysokości.
Zagadnienie sporne
Spór dotyczył stosowania przepisu art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 



                                                                                                          1BY012      

Redaktor prowadzący: Tomasz Ciechanowski

Wydawca: Norbert Pawlikowski

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o.
03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a

Tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: serwisrb@wip.pl

NIP: 526-19-92-256

Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy 
XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Warszawa 2013

„Orzeczenia i interpretacje podatkowe cz. 2” wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami 
dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk mate-
riałów opublikowanych w „Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych” oraz w innych 
dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania 
publikacji z powołaniem się na źródło.

Publikacja „Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych” została przygotowana z zacho-
waniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów 
oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji fi-
nansowych” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają 
charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, 
pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko 
organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialno-
ści prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Nowe zasady sporządzania sprawozdań z operacji 
finansowych” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do 
konkretnych przykładów.

Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, 
jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wy-
dawnictwa Wiedza i Praktyka.
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Tel: 22 518 29 29  
e-mail:  cok@wip.pl


