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Wyrok: Nagrody
wypłacone z dochodu po
opodatkowaniu stanowią
KUP w CIT – uchwała NSA
Uchwała została wydana
w oparciu o pytanie budzące
poważne wątpliwości, czy
nagrody i premie wypłacone
pracownikom przez podatnika
podatku dochodowego od osób
prawnych z dochodu po
opodatkowaniu mogą stanowić
koszty uzyskania przychodów
tego podatnika.
Naczelny Sąd Administracyjny
w składzie powiększonym
siedmiu sędziów, orzekł, że
w świetle przepisów ustawy
o CIT nagrody i premie
wypłacone pracownikom przez
podatnika podatku CIT
z dochodu po opodatkowaniu
mogą stanowić koszty
uzyskania przychodów tego
podatnika. W ocenie NSA
nagrody i premie są
dodatkowym wynagrodzeniem
dla pracowników za
świadczenie przez nich pracy
i rozwój przedsiębiorstwa. Sąd
podkreślił, że motywowanie
pracowników wypłatą
dodatkowych środków mieści
się w warunkach stawianym

kosztom uzyskania
przychodów w ustawie o CIT
jako wydatki poniesione w celu
uzyskania lub zabezpieczenia
źródła przychodu podatnika.
Z uwagi na brak przepisu
wyłączającego możliwość
zaliczenia wydatków do
kosztów podatkowych, Sąd
stwierdził, że przedsiębiorca
może wypłacone nagrody
uwzględnić jako koszt
podatkowy w miesiącu, za
który są należne, pod
warunkiem że zostały
wypłacone lub postawione do
dyspozycji w terminie
wynikającym z przepisów
prawa pracy, umowy lub
innego stosunku prawnego
łączącego strony.
Uchwała podjęta przez
Naczelny Sąd Administracyjny
stanowi niewiążącą, lecz
istotną wskazówkę dla sądów
administracyjnych
rozpatrujących analogiczne
zagadnienia.
(Uchwała NSA z dnia
22 czerwca 2015 r., sygn. akt
II FPS 3/15)

Interpretacja
indywidualna: Możliwość
dołączenia do faktur VAT
paragonów w formie
wstęgi
Podatnik prowadzi sprzedaż
wysyłkową. Do każdej wysłanej
faktury podatnik jest
zobowiązany do wystawienia
paragonu. Zwyczajowo
dokumenty te są zszyte za
pomocą zszywacza. Z uwagi na
dużą liczbę wystawionych
faktur takie przygotowanie
dokumentów okazuje się zbyt
pracochłonne. Przedsiębiorca
zapytał, czy prawidłowym
będzie postepowanie, jeśli
dołączy do partii faktur
z danego dnia odpowiadające
im paragony wydrukowane
kolejno, w formie wstęgi wraz
z raportem kontrolnym, na
którym zamieszczono wykaz
faktur, odpowiadające im
kwoty i numer paragonu, tak
żeby w każdej chwili można
było skojarzyć
fakturę z paragonem.
Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że nie ma przeszkód
prawnych do przekazywania
paragonów w formie
zaproponowanej przez
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podatnika. Zdaniem organu
wykładnia celowościowa
przepisów o VAT pozwala na
uznanie, że skoro powstanie
dzienny zbiór faktur
i wystawionych do nich
paragonów, tak żeby w każdej
chwili można było skojarzyć
fakturę z paragonem, to sposób
przechowywania paragonów
dokumentujących sprzedaż
udokumentowaną również
fakturami VAT, spełnia
przesłanki określone w ustawie
o VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 2 czerwca
2015 r., sygn. IBPP3/4512218/15/KG)
Interpretacja
indywidualna: Zbycie
samochodu
niewprowadzonego do
ewidencji środków
trwałych a PIT
Przedsiębiorca na potrzeby
prowadzonej działalności
gospodarczej wykorzystywał
samochód osobowy. Nie
wprowadził jednak pojazdu do
ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych
i prawnych. Podatnik miał
wątpliwość co do
opodatkowania przychodów ze
sprzedaży tego auta.

W interpretacji indywidualnej
organ podatkowy stwierdził, że
skoro samochód osobowy,
wykorzystywany przez
przedsiębiorcę na potrzeby
prowadzonej działalności
gospodarczej, nie podlegał
ujęciu w ewidencji środków
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, to
jego odpłatne zbycie nie będzie
generowało przychodu
z pozarolniczej działalności
gospodarczej. Wobec
powyższego przychód uzyskany
ze sprzedaży przedmiotowego
pojazdu należy zakwalifikować
do źródła przychodów z tytułu
odpłatnego zbycia innych
rzeczy.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 2 czerwca
2015 r., sygn. IPTPB1/4511116/15-4/SJ)
Nowości legislacyjne:
Posłowie za prezydencką
nowelizacją ordynacji
podatkowej
W dniu 24 czerwca 2015 r. na
posiedzeniu Komisji Finansów
Publicznych przyjęto zgłoszony
z inicjatywy prezydenta projekt
nowelizacji ordynacji
podatkowej wraz
z poprawkami.

Pierwsza z poprawek stanowi,
że w sytuacji pojawienia się
różnych wykładni prawa
podatkowego, organ skarbowy
przyjmie tę najbardziej
korzystną dla strony
postępowania. Ponadto
posłowie zdecydowali, że
zasada rozstrzygania
wątpliwości na korzyść
podatników będzie miała
zastosowanie nie tylko podczas
wymiaru podatku przez organy
podatkowe, ale też przy
wydawaniu interpretacji
podatkowych.
Podczas prac podkomisji
z projektu usunięto propozycję
zmian, która miała
uniemożliwić organom
dochodzenia zaległych
podatków nawet po upływie
pięcioletniego terminu
przedawnienia.
Zgodnie z projektem, przepisy
w nowym brzmieniu będą
obowiązywać od dnia 1 stycznia
2016 r.
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