
 

 

 

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

mogła byd wprowadzona w trakcie roku  
Przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania mogły wejśd w życie w trakcie roku 

podatkowego, a 30-dniowe vacatio legis było odpowiednie – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. 

Potwierdził też, że przepisy jej dotyczące mają charakter materialno-procesowy i nie nakładają na 

podatników żadnych nowych obowiązków materialnoprawnych (sygn. akt II FSK 2594/17). 

To już drugi wyrok NSA, z którego wynika, że chcąc dowiedzied się, jak liczyd korzyśd podatkową (gdy 

przepisy weszły w życie w połowie roku), trzeba wystąpid o opinię zabezpieczającą, a nie zwykłą 

interpretację. Pierwsza kosztuje 20 tys. zł, druga tylko 40 zł. 

 

Wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D923C31F8 

 

Źródło:  Patrycja Dudek, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

Za brak staranności w doborze kontrahenta 

płaci firma 
Za brak staranności w doborze kontrahenta płaci firma, a nie Skarb Paostwa – wynika z wyroku WSA 

w Warszawie(sygn. akt III Sa/Wa 837/19). 

Sędzia Jarosław Trelka przypomniał, że zgodnie z orzecznictwem, straty w środkach obrotowych 

mogą byd kosztem uzyskania przychodu tylko, gdy są niezawinione przez podatnika. – Muszą byd 

wynikiem pewnej siły wyższej i firma musi dowieśd, że nie mogła im zapobiec – podkreślił sędzia. 

Sprawa zawisła przed sądem dotyczyła spółki, która zakupiła towar od kontrahenta z Chin, a po 

przetransportowaniu do magazynu spółki okazało się że towar jest bezwartościowy i spółka nie jest w 

stanie go sprzedad nawet poniżej kosztów zakupu.  



 

 

 

Spółka uważała, że w tej sytuacji wolno jej zaliczyd do podatkowych kosztów całą zapłaconą cenę. 

Argumentowała, że nabycie innego towaru niż zamówiony było zdarzeniem losowym, w żadnym 

stopniu przez nią niezawinionym. Tłumaczyła również, że dochowała należytej staranności w celu 

uniknięcia szkody i ograniczenia jej skutków. 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że spółka może zaliczyd do kosztów wydatki 
tylko tę częśd towaru, którą wykorzystała jako sól przemysłową. Zastrzegł przy tym, że w kosztach 
może się znaleźd tylko cena rynkowa soli, a nie kwota zapłacona przez spółkę. Resztę towaru w ogóle 
nie mogła byd – według organu – kosztem uzyskania przychodu. 

Dyrektora KIS uznał bowiem, że spółka nie dochowała należytej staranności w doborze kontrahenta. 
Stwierdził, że przed zapłatą z góry całej ceny powinna była dokładnie sprawdzid dostawcę. 

Wyjaśnił, że brak winy ocenia się w perspektywie całego ciągu zdarzeo, a więc już od momentu 
zawarcia umowy. Bez znaczenia jest natomiast to, jakie działania podejmuje podatnik po zaistnieniu 
szkody. 

Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który stwierdził, że spółka ponosi 
winę w doborze kontrahenta, więc strata jest zawiniona i nie ma mowy o koszcie. 

 

Źródło:  Patrycja Dudek, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

Precedensowy wyrok NSA 

NSA w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I FSK 494/17) wyjaśnił, że ze względu na zasadę 

zaufania organy podatkowe nie mogą żądad zapłaty VAT w sytuacji, gdy podatnik go nie naliczał, 

kierując się utrwaloną wykładnią i praktyką stosowania prawa podatkowego przez te organy. Sąd 

podkreślił, że zasada zaufania, czyli ochrony uzasadnionych oczekiwao, ma w takim przypadku 

kluczowe znaczenie. Jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego paostwa prawnego, a więc 

wynika nie tylko z art. 121 ordynacji podatkowej, ale również z konstytucji. 

Sąd wyjaśnił bowiem, że organ nie może żądad zapłaty podatku, którego spółka nie naliczała, bo 

stosowała się do utrwalonej wykładni i praktyki organów podatkowych. Miała więc uzasadnione 

przekonanie, że nie jest zobowiązana do naliczania podatku 



 

 

 

Wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F9C2894EC3 

 

Źródło: Łukasz Zalewski, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Należyta starannośd w MDR 
Spółka, która z tytułu zawartej umowy cashpoolingu wypłaca odsetki dla poolownera z Irlandii, może 

pobrad podatek u źródła według stawki 10 proc. Konieczne jest, aby przy weryfikacji kontrahenta 

oraz warunków do zastosowania obniżonej stawki dochowała należytej staranności. Tak uznał 

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC.  

Ponowne odroczenie stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła nie wpłynęło na obowiązek 

zachowania przez płatników należytej staranności w weryfikowaniu zagranicznych kontrahentów. Z 

jednej z najnowszych interpretacji Dyrektora KIS wynika, że nie wystarczy uzyskanie samego 

certyfikatu rezydencji kontrahenta. Konieczna jest również „weryfikacja okoliczności i warunków 

uzasadniających możliwośd niepobrania podatku u źródła”. W innej interpretacji Dyrektor KIS uznał, 

że płatnik musi m.in. pozyskad zewnętrzne raporty o kontrahencie. Zdaniem niektórych ekspertów 

wymogi stawiane podatnikom przez organy podatkowe wykraczają poza przepisy. 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 czerwca 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-

1.4010.527.2018.2.JC 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-

2.4010.91.2019.2.MS 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-

2.4010.172.2019.1.BG 

 

Źródło: Magdalena Piec, Mikołaj Reszka, 

Rzeczpospolita 

 

 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1414999,jak-skarbowka-sie-uprze-to-i-unijny-trybunal-nie-pomoze.html


 

 

 

Kiedy najem mieszkao staje się działalnością 

gospodarczą? 
Dyrektor KIS wydaje odmienne interpretacje w zakresie opodatkowania najmu mieszkao. W jednej z 

nich potwierdził, że podatnik może płacid ryczałt (8,5 proc. lub 12,5 proc. po przekroczeniu 100 tys. 

zł) od przychodów uzyskanych z tytułu najmu sześciu mieszkao (interpretacja nr 0113-KDIPT2-

1.4011.222. 2019.1.RK). W innej interpretacji uznał z kolei najem czterech lokali za działalnośd 

gospodarczą bez prawa do ryczałtu (interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.267. 2019.2.KS1). 

Tym samym trudno jest wskazad ile mieszkao można wynajmowad, by nie stracid prawa do prostego 

rozliczenia w ramach najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem. Tego nie jest pewna nawet 

sama skarbówka, która w ciągu dwóch dni wydała w podobnych sprawach dwie sprzeczne 

odpowiedzi. 

 

Źródło: Monika Pogroszewska, 

Rzeczpospolita 

 

Podatek u źródła – jednak od 2020 roku 
Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów (Dz.U. poz. 1203), które o kolejne pół roku odracza 

stosowanie nowych zasada poboru podatku u źródła. Miały one zacząd obowiązywad od 1 lipca 2019 

r. i miały polegad na tym, że płatnik, wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź za 

niektóre usługi niematerialne w kwocie ponad 2 mln zł rocznie, musiałby najpierw pobrad podatek u 

źródła, a dopiero potem on lub podatnik mogliby ubiegad się o zwrot. Zgodnie z rozporządzeniem 

nowe zasady zaczną obowiązywad od stycznia 2020 roku. 

Warto zaznaczyd że Ministerstwo odroczyło stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła tylko 

podatników CIT. Oznacza to, że należności wypłacane osobom fizycznym, od lipca 2019 r. trzeba już 

rozliczad według nowych zasad. Zdaniem niektórych ekspertów może to powodowad wiele 

wątpliwości, np. w sytuacji, gdy polski płatnik będzie dokonywał zapłaty na rzecz na przykład spółki 

osobowej. 

 

Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, Mariusz Szulc, 

Dziennik Gazeta Prawna 



 

 

 

Przy uldze na dziecko nie jest potrzebna pełnia 

praw rodzicielskich 
W ocenie NSA ojciec, który faktycznie wykonuje władzę rodzicielską oraz sprawuje opiekę nad 

dzieckiem, które po rozwodzie mieszka z matką, ma prawo do połowy ulgi prorodzinnej. Przejawami 

wykonywania władzy rodzicielskiej są np.: zgłaszanie się z dzieckiem na wizyty lekarskie, 

uczestniczenie w zajęciach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu, a później w szkole, 

udział w zebraniach rodziców, wykazywanie zainteresowania postępami w nauce (sygn. akt II FSK 

2390/17).Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny przypomniał, że jeśli rodzice po rozwodzie nie 

są w stanie porozumied się, które z nich faktycznie wykonuje władzę rodzicielską, i w efekcie które z 

nich powinno rozliczyd ulgę prorodzinną, ulgę należy podzielid po połowie. Samo ograniczenie władzy 

rodzicielskiej ojcu nie przekreśla bowiem jego prawa do ulgi, pod warunkiem, że faktycznie ją 

wykonuje 

 

Źródło: Patrycja Dudek, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Oddział w Polsce nie gwarantuje zwrotu VAT 
Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa, który w Polsce zajmuje się prowadzeniem prac badawczo-

rozwojowych, a wyniki przekazuje centrali, nie może odliczyd podatku naliczonego. Tak orzekł NSA w 

wyroku o sygn. akt I FSK 795/17.  

Wyrokbył wynikiem wystąpienia oddziału spółki niemieckiej z wnioskiem o wydanie interpretacji 

indywidualnej w sprawie zwrotu podatku naliczonego i rozstrzygnięcia czy oddziałowi przysługuje 

zwrot podatku na podstawie art. 3 Dyrektywy 2008/9/WE czy też na podstawie  art. 86 ust. 8 pkt 1 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

Sąd potwierdził jednak, że zagraniczna spółka może odzyskad VAT naliczony przy zakupach w trybie 

zwrotu podatku. 

 

Wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7283A63B23 

 



 

 

Źródło:  Łukasz Zalewski, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Powielony podpis pod skargą do WSA to brak 

formalny  
Zdaniem WSA w Gliwicach tylko własnoręczny podpis nada bieg formalny skargi na rozstrzygnięcie 

organu podatkowego (sygn. akt I SA/Gl 219/19).Odrzucając skargę, gliwicki WSA przypomniał, że 

każde pismo strony powinno zawierad m.in. podpis jej albo jej przedstawiciela ustawowego lub 

pełnomocnika. Podpisem jest znak ręczny określonej osoby, noszący indywidualne i powtarzalne 

cechy pozwalające odróżnid go od innych i umożliwiające identyfikację osoby oraz zbadanie 

autentyczności podpisu 

Jak zauważył sąd, pismo, które nie zawiera własnoręcznego podpisu wnoszącego, jest obarczone 

brakiem formalnym, który trzeba usunąd. Wzywa do tego sąd, ale gdy pismem obarczonym brakiem 

formalnym jest skarga, niewykonanie w terminie wezwania do jego usunięcia obliguje sąd do jej 

odrzucenia. 

 

Wyrok: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2BBB823315 

 

Źródło:  Aleksandra Tarka, 

Rzeczpospolita 

 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2BBB823315

