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Wykreślenie z rejestru budzi       wątpliwości
>Zdaniem autora

To nie jest czynność techniczna 
Niesprecyzowanie formy rozstrzygnięcia polegającego na wykreśleniu 
z rejestru podatników VAT jest dla podatników wielce problematycz-
ne. Forsowanie przez niektóre organy podatkowe tezy, że wykreślenie 
z rejestru jest tylko „czynnością materialno-techniczną”, która nie 
wymaga nawet powiadamiania podatnika, stanowi rzeczywiste 
zagrożenie dla pewności obrotu gospodarczego i jest trudne do 
pogodzenia z dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyj-
nych. Może także stanowić praktyczny problem dla organów 
podatkowych odpowiedzialnych za porządkowywanie rejestrów. Nie 
jest bowiem wykluczone, że sądy administracyjne podtrzymają swoje 
stanowisko o konieczności orzekania w przedmiocie wykreślenia  
z rejestru VAT w formie decyzji również na podstawie przepisów 
obowiązujących po 1 stycznia 2017 r. Efektem tego będą dalsze 
wątpliwości co do sposobu procedowania w tych sprawach. 
Walka z nadużyciami w VAT jest celem szczytnym i zasługującym na 
pełną aprobatę. Cieszą również sygnały o skuteczności podejmowa-
nych działań. Ważne jednak, aby te działania były nie tylko skuteczne, 
ale i nie utrudniały prowadzenia działalności gospodarczej uczciwym 
podatnikom. Dlatego pożądanym działaniem wydaje się dostosowa-
nie przepisów ustawy o VAT do orzecznictwa sądów administracyj-
nych i sprecyzowanie, że rozstrzygniecie w przedmiocie wykreślenia 
podatnika z rejestru VAT powinno odbywać się w formie decyzji 
administracyjnej. ∑
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Naczelny Sąd Administracyj-
ny po raz pierwszy wypowie-
dział się w kwestii możliwości 
odliczenia 100 proc. VAT od 
wydatków poniesionych na 
paliwo i eksploatację samo-

chodów służbowych w sytu-
acji, gdy parkowane są  
w miejscu zamieszkania 
pracowników. Potwierdził 
korzystne dla podatników 
stanowisko, uznając, że pod 
pewnymi warunkami pełne 
odliczenie jest możliwe. 

Jest pisemne 
uzasadnienie 

Pod koniec kwietnia uka-
zało się pisemne uzasadnie-
nie wyroku NSA z 21 lutego 
2017 r. (I FSK 1200/15). 
Przychylając się do wcze-
śniejszego stanowiska woje-
wódzkich sądów admini-
stracyjnych, NSA uznał, że 
parkowanie samochodu 
służbowego w miejscu za-
mieszkania pracowników 
nie wyklucza automatycznie 
prawa do odliczenia  
100 proc. VAT od wydatków 
związanych z tym pojazdem. 
Przy spełnieniu określonych 
warunków pełne odliczenie 
jest możliwe pomimo tego, 
że samochód służbowy wy-
korzystywany jest na dojaz-
dy pracownika z miejsca 
zamieszkania do miejsca 
wykonywania pracy i od-
wrotnie. Ten niewątpliwie 
korzystny dla podatników 
pogląd stoi w opozycji do 
dotychczasowych interpre-
tacji indywidualnych (por. 
„Fiskus nie zgadza się na 
parkowanie pod domem”, 

Rzeczpospolita z 2-3 maja 
2016 r.).

Przedstawiciele  
handlowi i serwisanci 

Sprawa rozpatrywana przez 
NSA dotyczyła spółki zatrud-
niającej pracowników w cha-
rakterze przedstawicieli han-
dlowych, którzy wykonują 
obowiązki służbowe na tere-
nie całej Polski. Mają oni do 
dyspozycji samochody służ-
bowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 
3,5 tony, które parkują pod 
swoimi domami, gdyż tam za-
czynają i kończą dzień pracy. 
Spółka wprowadziła stosowny 
regulamin zasad wykorzysty-
wania pojazdów służbowych 
oraz monitoruje ich użytek 
wyłącznie do celów działalno-
ści gospodarczej poprzez za-
montowanie systemu GPS i 
weryfikację prowadzonej 
ewidencji przebiegu pojazdu. 
Wbrew stanowisku spółki or-
gan podatkowy uznał jednak, 
że w opisanych okoliczno-
ściach spółce nie przysługuje 
prawo pełnego odliczenia VAT 
od wydatków związanych z 
paliwem i eksploatacją, gdyż 
nie została w sposób jedno-
znaczny wykluczona możli-
wość wykorzystywania samo-
chodu do prywatnych celów 
pracownika. 

Spółka zaskarżyła otrzyma-
ną interpretację. WSA we 
Wrocławiu uznał skargę za 
zasadną, stwierdzając, że  
w określonych okoliczno-
ściach – pomimo faktu parko-
wania samochodu służbowe-
go pod domem pracownika - 
możliwe jest uznanie, że 
pojazd ten jest wykorzystywa-
ny wyłącznie do działalności 
gospodarczej, co pozwala na 
pełne odliczenie VAT.  

Ze względu na 
specyfikę działalności 

W komentowanym wyroku 
NSA podzielił tę argumenta-
cję, nawiązując do orzecz-
nictwa unijnego. NSA pod-
kreślił, że „jako wyjątek od 
zasady należy traktować 
przypadki gdy wykorzysta-
nie samochodu służbowego 
na dojazd pracownika  
z miejsca zamieszkania do 
miejsca wykonywania pracy 

będzie uznawane za związa-
ne z działalnością gospo-
darczą podatnika (…). Od-
stępstwo to powinno być 
uzasadnione stanem fak-
tycznym danej sprawy.” W 
szczególności, dojazdy takie 
powinny być motywowane 
specyfiką danej działalno-
ści. W analizowanej sprawie 
istnieje w tym zakresie silne 
uzasadnienie – pracujący w 
terenie przedstawiciele 
handlowi muszą pozostawać 
mobilni i mieć możliwość 
sprawnego przemieszczania 
się. Innym przykładem 
mogą być serwisanci pełnią-
cy po godzinach pracy dyżur 
w miejscu zamieszkania. 
Wymóg ich dyspozycyjności 
i zapewnienia szybkiej reak-
cji również uzasadnia par-
kowanie pod domem  
w kontekście odliczenia VAT 
(por. wyrok WSA w Łodzi  
z 17 listopada 2015 r., I SA/Łd 
880/15).  

Konieczne są 
regulaminy i ewidencje 

Nie tylko specyfika działal-
ności decyduje o prawie do 
pełnego odliczenia. Należy 
także pamiętać o wprowadze-
niu stosownych zasad regulu-
jących wykorzystywanie fir-
mowej floty i o zapewnieniu 

odpowiednich sposobów 
kontroli ich przestrzegania. 
Podatnicy powinni zatem 
dużą uwagę przywiązać do 
opracowania kompleksowego 
regulaminu samochodowego, 
starannego prowadzenia 
ewidencji przebiegu zawiera-
jącej wskazane w przepisach 
elementy, jak również bieżą-
cej kontroli czy pojazd jest 
wykorzystywany w sposób 
przewidziany w regulaminie. 
NSA uznał, że w komentowa-
nej sprawie wprowadzony 
przez spółkę regulamin, pro-
wadzenie oraz weryfikacja 
ewidencji przebiegu oraz 
montaż systemu GPS realizu-
je postulat wykorzystywania 
pojazdów wyłącznie do dzia-
łalności gospodarczej i dosta-
tecznie wyklucza ich prywat-
ny użytek. ℗
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NSA potwierdza. Parkowanie 
pod domem nie wyklucza 
pełnego odliczenia VAT
Z WOKANDY | Firma ma prawo odliczyć 100 proc. podatku pomimo tego,  
że samochód służbowy jest wykorzystywany na dojazdy pracownika  
z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie. 

zdjęcia, zastosowanie powinny 
znaleźć uwagi dotyczące opro-
gramowania komputerowego, 
a w szczególności przyjęte tam 
kryteria rozstrzygania o tym, 
co jest należnością licencyjną, a 
co za taką nie powinno być 
uznane. Przyjmuje się, że trans-
akcje, w których dochodzi do 
nabycia zdjęcia jako produktu 
(treści) dla własnego użytku, 
nie wiążą się z powstaniem 
należności licencyjnych. 

…czy na cele 
komercyjne 

Odmienne konsekwencje 
powoduje natomiast nabycie 
zdjęć, z którym wiąże się uzy-
skanie prawa do ich przetwa-
rzania na cele realizacji pro-
jektów dla zewnętrznych 
podmiotów, z czego czerpane 
są korzyści finansowe przez 
użytkownika. 

PrZykład
Komentarz do Modelowej 
Konwencji OECD za przykład 
prawa wykraczającego poza 
korzystanie z utworu 
charakterystyczne dla 
użytkownika końcowego podaje 
nabycie prawa do zdjęć przez 
wydawnictwo, które płaci za 
odtworzenie obrazu poprzez 
umieszczenie go na okładce 
wydawanej przez siebie książki.  
W tej sytuacji wydawnictwo 
uzyskuje prawo do odtworzenia  
i powielania zdjęcia. 

Jak wynika z interpretacji 
Dyrektora Izby Skarbowej  
w Warszawie z 27 lutego 2014 r. 
(IPPB5/423-991/13-4/AJ), 
uzyskanie licencji dla celów 
komercyjnych powoduje ko-
nieczność potrącenia podatku 
u źródła od dokonywanych 

wypłat. Podmiot nabywający 
licencję zobowiązany jest do 
pobrania podatku u źródła  
w odpowiedniej wysokości 
według przepisów ustawy  
o CIT podatek ten wynosi  
20 proc. należności). W przy-
padku istnienia umowy  
o unikaniu podwójnego opo-
datkowania pomiędzy Rzeczą-
pospolitą Polską a krajem re-
zydencji podatkowej zagra-
nicznego kontrahenta możliwe 
jest również skorzystanie  
z preferencyjnej stawki podat-
ku, przy czym na płatniku 
ciąży wówczas obowiązek 
posiadania certyfikatu rezy-
dencji podatkowej kontrahen-
ta. Płatnik powinien również 
dopełnić innych obowiązków 
formalnych wynikających  
z przepisów prawa podatkowe-
go, w tym obowiązków infor-
macyjnych. Podobne wnioski 
wynikają z interpretacji Dyrekto-
ra Izby Skarbowej w Warszawie  
z 19 stycznia 2015 r. (IPPB5/ 
423-1043/14-4/PS). ℗

Autorka jest kierownikiem 
Zespołu Podatków Bezpośrednich 

w ECDDP Sp. z o.o. 

W celu prawidłowego rozliczenia się z fiskusem, 
podmiot kupujący zdjęcia przez internet powinien 
każdorazowo analizować warunki zawartej umowy 
pod kątem zakresu praw, jakie przysługują mu 
względem nabytego materiału. 

WNIOSEK

podstawa 
prawna:

art. 21 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym 
od osób prawnych

(tekst jedn. DzU z 2016 r., 

poz. 1888 ze zm.)

podstawa 
prawna:

art. 1 ust. 1 i 2 ustawy  
z 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych

(tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 880)

masz pytanie, wyślij e-mail@
tygodnikpodatki@rp.pl

Pisaliśmy o tym:
Firma może odliczyć 100 proc.  
VAT od samochodu, który 
pracownik parkuje pod  
domem, ale tylko wtedy,  
gdy charakter pracy to  
uzasadnia.  
„VAT od aut osobowych:  
możliwe pełne odliczenie  
– wyroki NSA”
21 lutego 2017 r.

archiwum.rp.pl◊

podstawa 
prawna:

art. 86 a ustawy  
z 11 marca 2004 r.  
o podatku od 
towarów i usług 

(tekst jedn. DzU z 2016 r., 

poz. 710 ze zm.)
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Pełne odliczenie jest wyjątkiem  
od zasady 
Wyrok ten ucieszy z pewnością podatników, których pojazdy 
firmowe wykorzystywane są służbowo przez pracowników 
mobilnych (np. przez przedstawicieli handlowych czy wspomnia-
nych serwisantów), ponieważ oznacza dla nich możliwość 
odliczenia VAT w wyższej wysokości (100 proc. zamiast 50 proc.), 
co jest źródłem oszczędności. Wskazywane w orzecznictwie 
warunki są niewątpliwie cenną wskazówką pod kątem odpowied-
niego uregulowania kwestii samochodowych w firmie, tak aby 
pełne odliczenie było możliwe. Trzeba jednak pamiętać, że 
możliwość ta stanowi wyjątek od zasady. Dlatego w poszczegól-
nych stanach faktycznych uznanie spełnienia omówionych 
warunków uprawniających do odliczenia 100 proc. VAT wymaga 
każdorazowej, dogłębnej oceny okoliczności danej sprawy. ∑
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