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MAMY PRZYJEMNOŚĆ PRZEDSTAWIĆ PAŃSTWU NAJNOWSZE WYDANIE KSP TAX NEWS, W KTÓRYM 

OPISUJEMY WYBRANE ORZECZENIA I INTERPRETACJE, KTÓRE ZOSTAŁY WYDANE LUB OPUBLIKOWANE  

W LIPCU 2015 R. MAMY NADZIEJĘ, ŻE NASZA PUBLIKACJA SPOTKA SIĘ Z PAŃSTWA ZAINTERESOWANIEM. 

 

Potwierdzenie z systemu VIES wystarczy do 
zastosowania stawki 0% - interpretacja indywidualna 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
 

 
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 9 czerwca 2015 r. 

(IPPP3/4512-279/15-2/RD) stwierdził, że w sytuacji potwierdzenia tylko za pośrednictwem strony 

internetowej z systemu VIES, że dany numer VAT-UE kontrahenta jest aktywny, spółka nie straci 

prawa do zastosowania stawki 0% VAT od dokonanych przez spółkę transakcji WDT. 

Podatnik zadał następujące pytanie: czy w sytuacji, w której po dokonaniu wysyłki towaru na rzecz 

kontrahenta zagranicznego okaże się, że z jakichś przyczyn numer ten nie był w tym dniu numerem 

ważnym (np. z uwagi na możliwe w niektórych państwach członkowskich wsteczne wykreślenie 

kontrahenta z rejestru podatników podatku od wartości dodanej), pomimo faktu, że pierwotnie na 

dzień wysyłki numer ten był ważny, spółka będzie miała prawo do zastosowania do tej dostawy 

stawki 0% VAT właściwej dla dostawy wewnątrzwspólnotowej? Dyrektor na tak zadane pytanie 

odpowiedział twierdząco. Wskazał, że informacja za pośrednictwem strony internetowej z systemu 

VIES potwierdzająca aktywność numeru VAT-UE unijnego kontrahenta może być wystarczającym 

dowodem uznania go za podatnika zidentyfikowanego na potrzeby transakcji 

wewnątrzwspólnotowych. Co przy tym istotne, spółka (polski podatnik) ma prawo do stosowania 

stawki 0% VAT. 

 

„Komentowana interpretacja indywidualna przedstawia bardzo korzystne stanowisko dla 

podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Wynika z niej, że 

potwierdzenie z systemu VIES numeru VAT kontrahenta zagranicznego jest wystarczającą 

przesłanką spełnienia warunku zastosowania stawki 0% (oczywiście przy zgromadzeniu pozostałych 

dokumentów wymaganych przez przepisy). Co więcej, nawet późniejsze unieważnienie numeru VAT 

kontrahenta nie wpływa na prawo do zastosowania preferencyjnej stawki. Organ podatkowy nie 

wymagał przy tym żadnych dodatkowych dokumentów mających na celu potwierdzenie statusu 

kontrahenta zagranicznego, czy też innych dokumentów mających potencjalnie wykazać należytą 

staranność polskiego podatnika w handlu z tym podmiotem. 

 

Interpretacja ta stanowi istotny argument dla podatników, którzy padli ofiarą nierzetelnego 

kontrahenta i którym organy podatkowe odmawiają prawa do zastosowania stawki 0% VAT z 

uwagi na fakt, że dokonywali dostawy na rzecz podmiotu, który nie był zarejestrowany dla celów 

VAT UE.” 

Komentarz eksperta 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 3 lipca 2015 r. (I SA/Łd 505/15) uznał, że 

udzielanie pożyczek i poręczeń w ramach grupy stanowi zdarzenie pomocnicze w rozumieniu art. 

90 ust. 6 ustawy o VAT. 

Sprawa dotyczyła spółki produkującej opakowania, która udzieliła spółce z grupy pożyczki, a także 

poręczenia. Sąd wskazał, że w rozpatrywanej sprawie pożyczka ma charakter uboczny, a zysk z niej 

wymiar symboliczny. Sąd wyjaśnił, że oceniając zaangażowanie aktywów spółki w związku z 

udzielaniem pożyczki, należy wziąć pod uwagę wysokość aktywów w rozumieniu ustawy o 

rachunkowości, a nie tylko wysokość kapitału własnego. Dokonane transakcje finansowe nie są 

charakterystyczne dla działalności gospodarczej spółki. Ponadto, spółka pozyskała środki finansowe 

na udzielnie pożyczki z zewnętrznych źródeł finansowania, nie korzystając w pełni z kapitału 

podstawowego przeznaczonego do realizowania prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd 

zwrócił również uwagę, że pożyczka została udzielona celem nabycia przez spółkę z grupy 

przedsiębiorstwa, a tym samym pod względem częstotliwości była to czynność o charakterze 

incydentalnym. Podsumowując transakcje finansowe nie pozostawały w tak ścisłym związku, żeby 

uznać, iż stanowią bezpośrednie, stałe i konieczne rozszerzenie działalności spółki. 

 
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 30 czerwca 2015 r. (I FSK 1014/14) skierował 

pytanie prawne do składu siedmiu sędziów: czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w 

zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług? 

Pytanie zostało skierowane w związku ze sprawą spółki, która planowała dokonać zmian w 

strukturze właścicielskiej w taki sposób, ze udziałowiec większościowy wycofa ze spółki 500 swoich 

udziałów poprzez ich umorzenie w zamian za wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie miało 

natomiast formę rzeczową w postaci majątku trwałego – dwóch nieruchomości. Nie ma 

wątpliwości, że umorzenie udziałów w spółce z o.o. nie jest odpłatną dostawą towarów ani 

odpłatnym świadczeniem usług w rozumieniu przepisów o VAT. Sądy natomiast nie są zgodne czy 

jeżeli rozliczenie pomiędzy spółką a udziałowcem nastąpi poprzez przeniesienie własności majątku 

rzeczowego na rzecz udziałowca, to będzie to odpowiadało dostawie towarów w rozumieniu 

ustawy o VAT, a w konsekwencji wypłata wynagrodzenia w ramach operacji umorzenia udziałów 

będzie podlegać opodatkowaniu VAT. 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 9 lipca 2015 r. (I SA/Kr 890/15) orzekł 

w sprawie obowiązku aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu. 

Zdaniem sądu użyte w przepisach o podatku od towarów i usług pojęcie „zmiana przeznaczenia” 

oznacza nie tylko zmianę przeznaczenia samochodu z korzystania z niego wyłącznie do celów 

działalności gospodarczej na przeznaczenie do korzystania do celów mieszanych. Pojęcie to dotyczy 

również sytuacji, w których pojazd w ogóle przestaje być wykorzystywany w działalności 

gospodarczej. W przypadku sprzedaży takiego pojazdu następuje definitywne wyłączenie z 

prowadzenia działalności. Jeżeli podatnik prowadzi zatem ewidencję przebiegu pojazdu i 

wykorzystuje pojazd tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie wyklucza pojazd z 

działalności np. poprzez jego sprzedaż, to powinien o tym fakcie powiadomić organ podatkowy 

poprzez złożenie aktualizacji druku VAT-26. 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 22 lipca 2015 r. (III SA/Wa 3507/14) 

orzekł co do prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki za 

przejazd autostradami oraz postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowej. 

Podatek VAT 
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WSA uznał, że od wydatków związanych z przejazdami płatnymi odcinkami autostrad oraz z 

postojami w miejscach parkingowych, a poniesionych przez pracowników odbywających podróże 

służbowe firmowym autem, można odliczyć tylko 50% VAT. Zdaniem WSA nie można takich 

wydatków klasyfikować jako wydatków związanych z podróżą służbową i odliczać od nich pełnej 

kwoty podatku VAT, ponieważ są to przede wszystkim wydatki związane z użytkowaniem 

samochodów służbowych wykorzystywanych do działalności „mieszanej”. W konsekwencji 

podatnik może odliczyć tylko 50% VAT z otrzymanych faktur. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30 lipca 2015 r. (III SA/Wa 393/15) 

orzekł o momencie powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług budowlanych i 

budowlano-montażowych. 

Analizowana sprawa dotyczyła spółki wykonującej usługi budowlane i budowlano-montażowe, 

realizowane w ramach kontraktów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Sąd wskazał na 

brak możliwości przyjęcia, że wykonanie usługi budowlanej lub budowlano-montażowej będzie 

następowało w momencie sporządzenia dokumentów w postaci protokołu odbioru robót, 

przejściowego świadectwa płatności czy ostatecznego świadectwa płatności. Sąd stwierdził, że 

przepisy ustawy o VAT nie uzależniają momentu powstania obowiązku podatkowego od innych 

regulacji prawnych, takich jak regulacje prawa cywilnego czy prawa branżowego. Tym samym o 

wykonaniu tych usług będzie decydować ich rzeczywiste wykonanie. Natomiast wydanie 

określonych w umowie dokumentów nie może decydować o uznaniu usługi za wykonaną, nie jest 

to bowiem element świadczonej usługi a jedynie potwierdzenie jej wykonania. 

 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 czerwca 2015 r. 

(ILPB4/423-362/11/15-S/DS) uznał, że przekazanie majątku udziałowcowi w związku z 

przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie podlega opodatkowaniu po stronie spółki. 

Dyrektor w pełni poparł stanowisko podatnika w analizowanej sprawie. Za takim stanowiskiem 

przemawia bowiem szereg istotnych argumentów. Po pierwsze, przekazanie majątku likwidowanej 

spółki nie zostało wprost wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako 

źródło przychodu dla likwidowanej spółki. Po drugie, przychodem podatkowym w świetle 

przepisów ww. ustawy jest tylko taka wartość, która charakteryzuje się definitywnym przyrostem 

majątku podatnika. Po trzecie, celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie działalności 

spółki, a więc zwrot wniesionych wkładów, a nie generowanie przychodu. W konsekwencji, 

likwidacja spółki oraz związane z nią przekazanie majątku spółki udziałowcowi nie spowoduje 

powstania po stronie spółki faktycznego przychodu (przysporzenia, przyrostu majątku) 

podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 7 sędziów z 20 lipca 2015 r. (II FSK 1772/13) wskazał, że 

organy podatkowe nie są uprawnione do określania przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu 

obejmowanych udziałów w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów. 

W wydanej interpretacji Minister Finansów stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych (a dokładniej art. 14 tej ustawy) mogą mieć zastosowanie co przeszacowania 

wartości nominalnej udziałów do ich wartości rynkowej, gdy ustalona wartość nominalna jest 

niższa od rynkowej bez uzasadnionej przyczyny ekonomicznej. NSA nie uznał jednak takiego 

stanowiska opierając się przy tym na przepisach k.s.h. NSA stwierdził, że wartość nominalna jest 

wielkością stałą wynikającą z umowy bądź statutu spółki, a zmiana jej wysokości może nastąpić 

wyłącznie w drodze stosownej decyzji organu spółki, tj. zgromadzenia wspólników, nie zaś decyzji 

organu podatkowego. Ustawodawca nie upoważnił organów podatkowych do weryfikacji wartości 

nominalnej udziałów lub akcji. Skoro zatem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 
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przewidziano, że przychodem jest nominalna wartość udziałów/akcji objętych w zamian za wkład 

niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana część, a więc wartość umownie 

określona przez strony, to twierdzenie organu, że "odpowiednie" stosowanie art. 14 miałoby 

polegać na ustalaniu przychodu wspólnika zawsze w wysokości wartości rynkowej obejmowanych 

udziałów/akcji nie ma żadnych podstaw prawnych. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 lipca 2015 r. (I SA/Rz 537/15) 

orzekł, że w przypadku gdy pożyczka została zaciągnięta w walucie obcej (w euro), a jej spłata 

następuje w walucie polskiej nie powstają różnice kursowe dla celów podatkowych. 

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pożyczka nie jest ani przychodem, 

ani kosztem podatkowym. Różnice kursowe powstałe przy spłacie pożyczki należy uwzględniać w 

rachunku podatkowym jedynie w sytuacji, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: (i) 

pożyczkę otrzymano w walucie obcej, (ii) płata pożyczki jest realizowana również w walucie obcej 

oraz (iii) pomiędzy przeliczoną na polską walutę wartością pożyczki w dniu otrzymania oraz w dniu 

jej uregulowania powstają różnice. Na tle tych przesłanek sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy 

otrzymana w walucie obcej pożyczka spłacana jest walutą polską różnice kursowe w myśl 

przepisów podatkowych nie powstają. 

 

* * * 

 

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji w powyższym zakresie, 

uprzejmie prosimy o kontakt: 
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