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Naczelny Sąd Administracyjny odrzuci skargę kasacyjną dopiero po wezwaniu do 

uzupełnienia jej braków 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (SK 22/11) stwierdził, że w przypadku gdy skarga  

kasacyjna nie spełnia wymogu zamieszczenia w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wraz z oznaczeniem 

zakresu żądanego uchylenia lub zmiany, należy wezwać stronę postępowania do uzupełnienia tych braków.  

Odrzucenie skargi kasacyjnej, bez wezwania do usunięcia tych braków, narusza w ocenie Trybunału Konstytucyjnego 

przepisy Konstytucji. 

Łatwiejszy zwrot VAT 

Profesjonalna działalność nie wyklucza wyłączenia z VAT 

W celu skrócenia okresu oczekiwania na zwrot podatku w części nie budzącej wątpliwości, Ministerstwo Finansów 

skierowało do urzędów skarbowych w całym kraju rekomendację dotyczącą zwrotu podatku VAT bez zwłoki i przyję-

cia praktyki przedłużania zwrotu tylko kwoty budzącej wątpliwości. Stanowisko Ministerstwa Finansów nie wprowadza 

żadnych zmian do ustawy o podatku od towarów i usług, a stanowi jedynie ich interpretację. Pismo  

Ministerstwa Finansów stanowi odpowiedź na zarzuty podatników, że terminy zwrotu są coraz dłuższe.  

Kompleksowa usługa magazynowania na rzecz spółki zagranicznej bez VAT 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r. (I FSK 1786/13) orzekł, że kompleksowa usługa 

magazynowania na rzecz podmiotu nie mającego siedziby w Polsce podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby  

usługobiorcy w przypadku gdy nie przysługuje mu prawo dysponowania magazynem. Wyrok ten został wydany  

w sprawie, w której rozstrzygał wcześniej Trybunał Sprawiedliwości UE. W wyroku z 27 czerwca 2013 r. (C-155/12) 

TSUE wskazał, że jednym z warunków uznania usługi magazynowania za usługę związaną z nieruchomością,  

opodatkowaną w miejscu jej położenia, jest przyznanie usługobiorcy „prawa do używania całości lub części wyraźnie 

określonej nieruchomości”. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, usługa podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby 

usługobiorcy. 

Z dwóch wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. (I FSK 781/13, I FSK 916/13)  

wynika, że sprzedaż działek należących do majątku osobistego podmiotu zawodowo zajmującego się obrotem  

nieruchomościami może korzystać z wyłączenia od opodatkowania VAT. Sprawa dotyczyła sprzedaży działek  

odziedziczonych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami.  

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że należy odróżniać zarząd majątkiem prywatnym od czynności związanych  

z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo w uzasadnieniu wskazano, że przedsiębiorca nie odziedziczył 

działek z zamiarem czerpania z nich korzyści majątkowych, stąd też dokonując ich sprzedaży nie działa on w  

charakterze podatnika. 
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Odszkodowanie byłego pracownika kosztem 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. (II FSK 1122/12) wskazał, że pracodawca  

uprawniony jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rekompensaty wypłaconej osobie, z którą nie wiąże 

go już stosunek pracy. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że odszkodowanie byłego pracownika należy do  

kategorii kosztów pracowniczych i jest traktowane jak wynagrodzenie, bez względu na to, kiedy zostało wypłacone. 

Egzekucja po uchyleniu rygoru natychmiastowej wykonalności nielegalna 

Obowiązek korekty kosztów nie dla zakupów ratalnych przed 1 stycznia 2013 r. 

Naczelny Sąd Administracyjny 28 kwietnia 2014 r. podjął uchwałę (I FPS 8/13) w której wskazał, że w przypadku gdy 

sąd uzna, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nastąpiło z naruszeniem prawa, to należy  

wyeliminować negatywne skutki wszczętej wobec podatnika egzekucji. Sąd wskazał, że uwzględnienie skargi na  

postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza, że realizowana wskutek nadania rygoru 

egzekucja była nielegalna. W ustnym uzasadnieniu uchwały NSA podkreślił, że na podatnika nie mogą być  

przerzucane konsekwencje działań organów podatkowych, które ostatecznie są uznane za nieprawidłowe czy wręcz  

bezprawne. Jest to bowiem całkowicie sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami: praworządności i zaufania do organów 

państwa.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 19 marca 2014 r. (I SA/Op 74/14) wskazał, że  

w przypadku gdy spółka nabyła środek trwały przed rokiem 2013, to nie ciąży na niej obowiązek wyłączenia 

 z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 15b ustawy o CIT kwot niewymagalnych rat  

składających się na jego wartość początkową. Sąd wskazał, że stosowanie art. 15b ustawy o CIT jest krzywdzące dla 

tych podatników, którzy zrealizowali zakup ratalny przed 1 stycznia 2013 r. Podatnicy, którzy decydują się na takie  

rozwiązanie obecnie, muszą się liczyć z konsekwencjami swojej decyzji w świetle obecnej linii interpretacyjnej  

wspomnianej regulacji. 

Dochody ze spółki osobowej jak z firmy 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 2 kwietnia 2014 r. (I SA/Kr 32/14) wskazał, że opłaty 

licencyjne pobierane przez spółkę komandytową za udostępnienie znaku towarowego są przychodem z działalności 

gospodarczej jej wspólnika. Sąd wyjaśnił, że w takim wypadku nie ma znaczenia zasada, zgodnie z którą, jeśli  

ustawa o PIT zalicza dany przychód do innego źródła niż działalność gospodarcza, to tak właśnie należy go  

rozliczyć. 
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