WYDARZENIE

WALOR OCHRONNY INTERPRETACJI W WYROKU NSA – ISTOTNA
WYGRANA DLA NASZEGO KLIENTA
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W dniu 25 sierpnia 2021 r., zapadł wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego, w którym Sąd odniósł się m.in. do zakresu stosowania
waloru ochronnego wydanej interpretacji indywidualnej w zaistniałym
stanie faktycznym.
Sprawa dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. z
tytułu powstania przychodu w związku z objęciem udziałów w
podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. przez umowne potrącenie
wierzytelności. W tym przedmiocie, po dokonaniu spornej transakcji, została
wydana interpretacja indywidualna dla naszego Klienta, uznająca za
prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym po jego stronie przychód w ogóle
nie powstaje. Wbrew twierdzeniom organów podatkowych, w naszej ocenie,
skoro nasz Klient uzyskał korzystną dla siebie interpretację, to tym samym
korzystał z ochrony przewidzianej w art. 14k § 1 O.p. i 14m § 1 O.p.
Sąd I instancji uznał powyższe za słuszne i mając na względzie zgromadzony
materiał dowodowy doszedł do przekonania, że nie było podstaw do
wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe, gdyż Skarżącego chroniła wydana na jego wniosek
interpretacja indywidualna. Warunkiem ochrony jest zastosowanie się
podatnika do wydanej interpretacji. „W ocenie Sądu zastosowanie
Skarżącego do uzyskanej interpretacji de facto polegało na niezapłaceniu
podatku. Następstwem otrzymania przez niego interpretacji była kolejna
korekta zeznania podatkowego, w której wykazał on wprawdzie przychód,
ale wskazał również, że koszty uzyskania przychodu były równe temu
przychodowi, a w konsekwencji nie wykazał dochodu i podatku do zapłaty.
Takie postępowanie podatnika, w ocenie Sądu, świadczy o zastosowaniu się
do wydanej interpretacji”. Powyższe stanowisko znalazło również
odzwierciedlenie w ustnym uzasadnieniu wyroku NSA. Na pełne
uzasadnienie będzie trzeba poczekać.
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Niniejsza informacja nie ma służyć jako porada podatkowa dotycząca indywidualnych sytuacji ani
jako opinia podatkowa związana z takimi sytuacjami. Rafał Kłagisz Kancelaria Doradcy Podatkowego
nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez
wcześniejszego zasięgnięcia opinii. W celu uzyskania porady podatkowej należy skonsultować się z
doradcą.
© Rafał Kłagisz Kancelaria Doradcy Podatkowego
Wszelkie prawa zastrzeżone,
sierpień 2021

www.rkkdp.pl

