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W numerze:
Orzeczenie tygodnia
Na właścicielu gruntu, na którym znajduje się totem reklamowy, spoczywa obowiązek podatkowy w
zakresie podatku od nieruchomości

Express podatkowy
VAT: Planowana uchwała NSA - Skutki podatkowe w VAT zmiany formy użytkowania infrastruktury
przez jednostkę organizacyjną gminy z nieodpłatnej na "symbolicznie" odpłatną
CIT: Skutki podatkowe konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki
zależnej na gruncie ustawy o CIT
VAT: Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia usług reklamowych na rzecz operatora stacji rowerowej

Legislacja
Ustawa wprowadzająca obniżoną stawkę PIT 17% została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Orzeczenie tygodnia
Na właścicielu gruntu, na
którym znajduje się totem
reklamowy, spoczywa
obowiązek podatkowy
w zakresie podatku
od nieruchomości
W dniu 25.09.2019 r. Naczelny
Sąd Administracyjny orzekł, że:
• Skoro tego rodzaju budowla,
jak totem, tablica
reklamowa – jest trwale
związana z gruntem,
to stanowi ona własność
właściciela gruntu, w tym
sensie, że – zgodnie
z przepisami k.c. - to co
znajduje się na gruncie
stanowi własność właściciela
gruntu. W konsekwencji
podatnikiem podatku od
nieruchomości od tej

budowli jest właściciel
gruntu.
• Przedmiotem
opodatkowania jest cały
totem reklamowy, a więc nie
tylko jego fundament,
lecz także części naziemne
(pylony i banery
reklamowe).

Express podatkowy
VAT: Planowana uchwała
NSA - Skutki podatkowe
w VAT zmiany formy
użytkowania
infrastruktury przez
jednostkę organizacyjną
gminy z nieodpłatnej na
"symbolicznie" odpłatną
Na dzień 7 października 2019 r.
zaplanowano termin rozprawy,
na której ma zostać podjęta
uchwała Naczelnego Sądu

Administracyjnego w zakresie
następującego pytania:
Czy obowiązana do
zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty w ramach
zadań własnych gmina, która
dla tego celu działając
w charakterze organu władzy
publicznej, poniosła wydatki
inwestycyjne na wytworzenie
infrastruktury, którą dla
realizacji tych zadań przekazała
do bezpłatnego użytkowania
odrębnej samorządowej
jednostce organizacyjnej, przez
zmianę formy tego przekazania
z nieodpłatnej na odpłatną,
z ustaleniem symbolicznej
kwoty odpłatności, działa w tym
zakresie jako podatnik
prowadzący działalność
gospodarczą w rozumieniu art.
15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.
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CIT: Skutki podatkowe
konwersji wierzytelności
pożyczkowej na kapitał
zakładowy czeskiej spółki
zależnej na gruncie ustawy
o CIT
Dnia 25.09.2019 r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydał
wyrok, zgodnie z którym
dokonując oceny, czy konwersja
wierzytelności pożyczkowej na
kapitał zakładowy czeskiej
spółki zależnej stanowi
wniesienie wkładu pieniężnego
czy niepieniężnego należało
uwzględnić fakt,
że podwyższenie kapitału
zakładowego dotyczy
zagranicznej spółki zależnej.
O ile nie budzi wątpliwości,
że oceniając skutki podatkowe
takiego podwyższenia kapitału
zakładowego należało stosować
przepisy polskiej ustawy
podatkowej, to błędne jest
założenie, że w efekcie należy
także zastosować polskie prawo
handlowe. Na potrzeby oceny
skutków podatkowych tej
transakcji należy ustalić jaki
charakter ma wpis
podwyższenia kapitału
zakładowego w rejestrze
czeskim, tj. czy wpis ten, jak
twierdzi spółka, jest wpisem
wkładu pieniężnego.

VAT: Prawo do odliczenia
VAT z tytułu nabycia usług
reklamowych na rzecz
operatora stacji rowerowej
W dniu 25.09.2019 r.
Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie
wydal wyrok, w którym
wskazał, że wydatki poniesione
przez spółkę na rzecz operatora
stacji rowerowej mają związek
z działalnością opodatkowaną
spółki – ponieważ mają się
przyczynić do zwiększenia
wolumenu klientów spółki i do
jej reklamy.
Ponadto, sąd wskazał, że jak
słusznie uznała spółka,
w przypadku usług
reklamowych (wykonanie
i obsługa powierzchni
reklamowych umieszczonych
na terminalach i rowerach)
wpływ świadczonych na rzecz
spółki usług na czynności
opodatkowane VAT ma
charakter pośredni, odnosi
się bowiem do całokształtu
działalności spółki, a nie do
sprzedaży realizowanej na
stacjach paliw.

a konkretną sprzedażą
opodatkowaną VAT nie
oznacza, że związek ten nie
występuje, a spółka nie ma
prawa do odliczenia VAT
z tytułu ich nabycia.

Legislacja
Ustawa wprowadzająca
obniżoną stawkę PIT 17%
została opublikowana
w Dzienniku Ustaw
W dniu 17.09.2019 r. Prezydent
podpisał ustawę o zmianie
ustawy o PIT oraz niektórych
innych ustaw.
Ustawa zawiera zmiany w PIT
polegające na zmniejszeniu
obciążeń fiskalnych z tytułu
podatku dochodowego od osób
fizycznych poprzez:
• obniżenie kosztów pracy
przez co najmniej
dwukrotne podniesienie
kosztów uzyskania
przychodów dla
pracowników;
• obniżenie stawki podatku
PIT z 18% do 17%.

Fakt, iż w odniesieniu do usług
reklamowych spółka nie jest w
stanie wykazać bezpośredniego
związku pomiędzy ich nabyciem
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