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Wstęp

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. 
minister finansów za pośrednictwem 

wyznaczonych do tego izb skarbowych od-
powiedział na prawie 12,5 tys. wniosków 
o interpretacje podatkowe. Z kolei sądy ad-
ministracyjne wydały ponad 57 tys. wyro-
ków. W tak ogromnej liczbie stanowisk bar-
dzo trudno znaleźć to, które jest ważne we 
własnej sprawie. A niestety – w wielu przy-
padkach – powołanie się na już wydaną in-
terpretację lub wyrok sądu może przeważyć 
szalę, w którą stronę pójdzie rozwiązanie 
naszej sprawy.

Ponadto linia interpretacyjna zarówno 
ministra finansów, jak i sądów administra-
cyjnych często jest niezbędna w codzien-
nym prowadzeniu biznesu. W dostępnych 
stanowiskach znajdziemy wskazówki prak-
tycznie w każdym aspekcie związanym 
z działalnością gospodarczą, m.in. jak roz-
liczać dany podatek, które wydatki można 

ująć w kosztach podatkowych, kiedy otrzy-
mane świadczenie wpłynie na powstanie 
przychodu, co nam wolno przy kontroli, 
jakie kary grożą za naruszenie obowiązków 
podatkowych.

Aby nie tracić czasu na szukanie potrzeb-
nych stanowisk, Oficyna Prawa Polskiego 
przygotowała publikację, w której wybrali-
śmy najważniejsze interpretacje i orzeczenia 
z pierwszego półrocza 2013 r. W sumie znaj-
duje się w niej 100 interpretacji i 100 orze-
czeń. Aby ułatwić odszukanie potrzebnej 
frazy, publikacja jest podzielona na części: 
Podatki dochodowe, VAT, Procedury, Akcy-
za, Inne podatki.

To pierwsza część książki z tego cyklu. 
Druga ukaże się w styczniu 2014 r. ze sta-
nowiskami ministra finansów i sądów za II 
półrocze 2013 roku.

 Redakcja





Darowizna przekazana spółce osobo-
wej nie jest zwolniona z podatku, nawet 
jeśli wspólnicy i darczyńca należą do 
pierwszej grupy podatkowej.

Zagadnienie sporne
Małżeństwo będące wspólnikami spółki 

osobowej miało otrzymać od syna darowiznę 
na rzecz tej spółki. Podatnicy zadali pytanie, 
czy mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym 
mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków 
i darowizn. Zapytali także, czy w przypadku 
braku prawa do takiego zwolnienia będą mo-
gli skorzystać ze zwolnienia przewidzianego 
w art. 21 ust. 1 pkt 125 w zw. z art. 14 ust. 2 
pkt 8 ustawy o PIT.

Minister finansów uznał, że spółki oso-
bowe mogą we własnym imieniu nabywać 
prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać 
i być pozywane. A zatem darowizna bę-
dzie stanowić przychód spółki zgodnie 
z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT. Nato-
miast wskazany przez podatników przepis 
(art. 21 ust. 1 pkt 125) dotyczy tylko osób 

fizycznych, więc w opisanym przypadku 
nie ma zastosowania.
Stanowisko sądu

Zarówno WSA, jak i NSA zgodziły się z opi-
nią ministra finansów. Dodatkowo NSA wy-
jaśnił, powołując się na art. 8 Kodeksu spółek 
handlowych, że spółki mogą być podmiotem 
stosunku prawnego. Oznacza to, że to spółka 
otrzymuje nieodpłatne świadczenie, a nie mał-
żonkowie, mimo że według przepisów ustawy 
o PIT nie funkcjonuje pojęcie przychodu spół-
ki osobowej. Zgodnie z tą ustawą dochody 
z udziału w spółce opodatkowane są osobno 
u każdej osoby, która jest wspólnikiem. Ozna-
cza to, że opodatkowaniu podlegają dochody 
wspólników, a nie całej spółki. Niemniej jed-
nak nie jest to podstawą do uznania, że spółki 
osobowe nie osiągają przychodów. Należy więc 
odróżnić dwie istotne kwestie – zysk spółki oso-
bowej (także jego źródła) oraz przychód wspól-
nika z tytułu udziału w zysku spółki.

Wyrok NSA z 8 stycznia 2013 r.,  
sygn. akt II FSK 1019/11

Spółka, która otrzyma darowiznę,  
nie jest zwolniona z podatku

Spółce nie przysługuje prawo do rozliczenia straty 
po cofnięciu zezwolenia na działanie w strefie

Orzecznictwo

Podatki dochodowe

Rozpoznanie przychodu001

Preferencje dla przedsiębiorców002

W sytuacji cofnięcia zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w specjalnej 
strefie ekonomicznej (SSE) podatnik nie 
może rozliczyć powstałej straty za zasa-
dach ogólnych – wynika z ustawy o CIT.

Zagadnienie sporne
Spółka, która prowadziła działalność go-

spodarczą na obszarze SSE na podstawie 
zezwolenia, czasami ponosiła straty. Podczas 
kontroli uznano, że spółka nie spełnia jedne-
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go z warunków, który był przewidziany w ze-
zwoleniu. Istniało więc ryzyko, że zezwole-
nie zostanie cofnięte. Spółka zapytała, czy 
w przypadku takiego cofnięcia zezwolenia 
będzie mogła rozliczyć stratę z działalności 
na zasadach ogólnych.

Minister finansów nie zgodził się ze sta-
nowiskiem podatnika i stwierdził, że w art. 
17 ust. 5 ustawy o CIT zostały określone 
skutki cofnięcia zezwolenia na prowadzenie 
działalności na terenie SSE. W przypadku 
cofnięcia zezwolenia nie powstaje zaległość 
podatkowa z tytułu wypracowanego docho-
du, lecz zobowiązanie podatkowe płatne 

w terminach obowiązywania zapłaty zaliczki 
należnej za miesiąc, w którym zezwolenie 
zostało cofnięte. 
Stanowisko sądu

WSA zgodził się ze stanowiskiem ministra 
finansów i także wskazał, że art. 17 ust. 5  
i ust. 6 ustawy o CIT regulują przepisy po-
datkowe oraz skutki cofnięcia zezwolenia na 
terenie SSE. Nie ma w nich jednak mowy 
o możliwości rozliczenia strat wygenerowa-
nych z działalności zwolnionej z opodatko-
wania po cofnięciu zezwolenia.

Wyrok WSA w Gliwicach z 23 stycz-
nia 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 630/12

Nie jest przychodem zaproszenie  
na imprezę integracyjną

Świadczenia pracownicze003

Otrzymanie przez pracownika zaprosze-
nia na spotkanie firmowe nie generuje 
przychodu do opodatkowania. Jednak 
uczestnictwo w takim spotkaniu już takie 
skutki wywoła.

Zagadnienie sporne
Spółka organizuje dla swoich pracowni-

ków imprezy integracyjne i sporządza listy 
pracowników uczestniczących w tych spo-
tkaniach. Nie można jednak jednoznacznie 
stwierdzić, który z zatrudnionych skorzystał 
z konkretnych świadczeń, a który nie, dla-
tego podatnik zwrócił się z pytaniem, czy 
udział w imprezie integracyjnej organizowa-
nej przez pracodawcę powoduje powstanie 
po stronie pracownika przychodu w podatku 
dochodowym.

Spółka uznała bowiem, że zgodnie z art. 12 
ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT 
nie jest możliwe rozpoznanie przychodu z ty-
tułu nieodpłatnych świadczeń.

Organ podatkowy jednak nie zgodził się 
z tym stanowiskiem.
Stanowisko sądu

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przy-
chodami są otrzymane lub postawione do 
dyspozycji podatnika pieniądze i wartości 
pieniężne oraz wartości otrzymanych świad-
czeń w naturze i innych nieodpłatnych świad-
czeń. Zdaniem sądu przychód może powstać 
na dwa sposoby, a mianowicie ze względu na 
otrzymanie danego świadczenia lub posta-
wienie tego świadczenia do dyspozycji po-
datnika. W przypadku świadczeń w naturze 
i innych nieodpłatnych świadczeń przychód 
powstaje dopiero w momencie otrzymania go 
przez podatnika.

Sąd wskazał także na fakt, że gdy nie moż-
na wskazać pracownika, który skorzystał ze 
świadczenia o danej wartości, to nie jest rów-
nież możliwe ustalenie kwoty przychodu. 

Wyrok NSA z 24 stycznia 2013 r.,  
sygn. akt II FSK 1064/11
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