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DLA BIZNESU 

Od skradzionego towaru też można odliczyć 
VAT 

Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza    
jednoznacznie – jeśli firma miała prawo do       
odliczenia VAT od towarów, które zostały      
skradzione, nie musi korygować rozliczeń     
podatkowych. Ważne jednak jest, by umiała      
udowodnić, że kradzież nie była zawiniona, a towary        
były należycie chronione. 

Interpretacja nr 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH   
dotyczyła skutków podatkowych po kradzieży     
towarów handlowych. Po ich nabyciu firma odliczyła       
VAT. Jej wątpliwości dotyczyły jednak kwestii, czy       
rozliczenia VAT trzeba będzie skorygować po      
kradzieży towarów, której dokonał pracownik.     
Wnioskodawca podkreślał, że towary były przez      
niego nabywane z zamiarem wykorzystania ich do       
wykonywania czynności opodatkowanych. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powołał się      
na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii     
Europejskiej w sprawie C-37/95 pomiędzy Państwem      
Belgijskim a Ghent Coal Terminal NV, w którym        
Trybunał stwierdził (odwołując się do zasady      
neutralności podatku VAT), że w sytuacji kiedy       
nabycie towarów i usług zostało poczynione z       
zamiarem wykorzystania ich do działalności     
opodatkowanej, ale z powodów pozostających poza      
kontrolą podatnika, nie wykorzystał on nabytych      
towarów i usług w prowadzeniu tej działalności,       
prawo podatnika do odliczenia podatku VAT zostaje       
zachowane. 

Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku gdy       
zakup danego towaru przez podatnika był dokonany z        
zamiarem wykorzystania tego towaru do czynności      
podlegających opodatkowanej podatkiem od towarów     
i usług, to pomimo utraty danego towaru z przyczyn         
niezależnych, tj. w sposób niezawiniony, czy jak to        
ujął Trybunał – „z powodów pozostających poza       
kontrolą podatnika”, jego prawo do odliczenia w       
związku z nabyciem tego towaru zostaje zachowane. 

Kradzież towarów nie blokuje prawa do      
odliczenia VAT 

Transakcje powiązane w JPK_VAT 

Począwszy od października 2020 r. podatnicy są       
zobowiązani do oznaczania w JPK_V7 jako "TP"       
transakcji, z której wynika VAT należny      
realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi.  

Oznaczenie „TP” stosujemy do transakcji sprzedaży      
w przypadku istnienia powiązań, między nabywcą a       
dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą[1],     
o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT. Z             
kolei powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt           
1 ustawy o VAT są powiązaniami w rozumieniu        
przepisu art. art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT i            
odpowiednio przepisu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o          
CIT. Co do zasady transakcjami sprzedaży do jakich        
zastosowanie znajdzie kod „TP” to: dostawa      
towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów    
oraz eksport towarów, jak również świadczenie usług       
na terytorium kraju oraz eksport usług. 

Przypominamy! W świetle przepisu art. 23m ust. 1        
pkt 4 ustawy o PIT oraz zbliżonego treścią przepisu         
art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, definicja          
„podmioty powiązane” oznacza: 

1) podmioty, z których jeden podmiot wywiera       
znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot,        
lub 

2) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: 

– ten sam inny podmiot lub 

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego       
stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący     
wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub 

3) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej       
wspólników, lub 

4) podatnika i jego zagraniczny zakład. 

Co należy rozumieć przez wyrażenie „wywiera      
znaczący wpływ”? Odpowiedź znajdziemy w     

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 



N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
19/11/2020 godz. 14:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

przepisach art. 23m ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 11a           
ust. 2 ustawy o CIT, zgodnie z którymi rozumie się          
przez to następujące sytuacje: 

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej       
25%: 

a) udziałów w kapitale lub 

b) praw głosu w organach kontrolnych,      
stanowiących lub zarządzających, lub 

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach        
lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym       
jednostek uczestnictwa i certyfikatów    
inwestycyjnych, lub 

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania       
na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych     
przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną      
nieposiadającą osobowości prawnej,  

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo      
występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do     
drugiego stopnia. 

Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Najwięcej      
wątpliwości budzi zapis, że o powiązaniu może       
decydować to, że osoba fizyczna posiada faktyczną       
zdolność do wpływania na podejmowanie     
kluczowych decyzji gospodarczych przez osoby     
prawne lub jednostki organizacyjne    
nieposiadające osobowości prawnej będące stroną     
transakcji. 

(aż strach pomyśleć jakie powiązania musiałby      
wykazać Premier lub Minister Finansów).  

Dopiero czas pokaże jak będzie interpretowany      
niniejszy zapis w praktyce.  
 

Rząd planuje wprowadzenie przepisów o 
konfiskacie prewencyjnej  

O tzw. konfiskacie prewencyjnej mówi się od       
dłuższego czasu. Wkrótce projekt ją regulujący ma       
trafić do wykazu prac legislacyjnych Kancelarii      

Prezesa Rady Ministrów. Różnica między     
konfiskatą prewencyjną (in rem) a rozszerzoną      
polega na tym, że przy klasycznej konfiskacie nie ma         
możliwości zajęcia majątku, które formalnie należy      
do osoby trzeciej, np. do partnerki osoby dokonującej        
przestępstwa. Przestępcy zaś przepisują majątki     
właśnie na osoby trzecie, a sami oficjalnie niczego        
nie mają. Dlatego konfiskata in rem umożliwia       
orzeczenie zajęcia mienia, będącego w posiadaniu      
sprawców przestępstw, którego jednak formalnymi     
właścicielami pozostają osoby trzecie, bez     
domniemania winy. O zajęciu mienia będzie      
decydował sąd.  

W praktyce przepisy te budzą realną obawę       
przedsiębiorców. Zdecydowane stanowisko w tej     
sprawie przyjęła Rada Przedsiębiorczości, apelując     
do ministerstwa o odstąpienie od dalszego      
procedowania nad powyższymi zmianami.    
Wskazywano, że proponowane zmiany zmierzają do      
wprowadzenia domniemania winy: "w przypadku     
wejścia w życie takich rozwiązań wystarczy, że       
osoba majętna będzie np. utrzymywać kontakt z – jak         
się później może okazać – sprawcą przestępstwa i        
wówczas, może być narażona na ryzyko związane z        
obowiązkiem wykazania pochodzenia całego    
swojego majątku, pod rygorem jego przejęcia przez       
państwo, również w wyniku pomyłki organów." 

- Szczególnie groźny dla stabilnego rozwoju      
gospodarczego jest zamiar dopuszczenia konfiskaty     
mienia osób i przedsiębiorstw bez związku z       
popełnieniem ciężkiego przestępstwa - pisze Rada      
Przedsiębiorczości w swoim apel - nawet, jeżeli       
intencje projektodawców są godne uwzględnienia, to      
nie wolno wprowadzać rozwiązań, które     
przerzucą obowiązek wykazywania pochodzenia    
majątku z organów ścigania na przedsiębiorców -       
podkreślają. Ich zdaniem projekt przepisów o      
konfiskacie prewencyjnej to jednoznaczna zapowiedź     
pogorszenia warunków prowadzenia działalności    
gospodarczej w Polsce.  

 

Źródło: prawo.pl, ksiegowosc.infor.pl 
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