WYDARZENIE

PRAKTYKA RYNKOWA NIE MOŻE MIEĆ ZNACZENIA DLA OCENY
ZASADNOŚCI WYDATKÓW W ŚWIETLE ART. 15 UPDOP – WYROK
WSA W WARSZAWIE, SYGN. AKT III SA/WA 2143/14
W dniu 29 stycznia 2015 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie, w którym Sąd podzielił nasze stanowisko
prezentowane w imieniu skarżącej spółki w sprawie i uchylił decyzję
Dyrektora Izby Skarbowej. Spornym przedmiotem sprawy była kwestia
zaliczenia przez spółkę deweloperską wydatków na projekty
adaptacji/aranżacji wnętrz przeznaczonych pod wynajem do kosztów
uzyskania przychodu.
Organ II instancji uchylił decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej i przekazując
sprawę do ponownego rozpatrzenia wydał przy tym dość ogólnikowe
zalecenia w zakresie zbadania przez organ I instancji praktyki rynkowej w
okresie, w jakim przedmiotowe wydatki zostały dokonane. Dodatkowo DIS
wskazał, że w sytuacji, gdyby organ I instancji przy ponownym
rozpatrywaniu sprawy uznał sporne wydatki jako koszt uzyskania
przychodu, powinien dokonać analizy tych wydatków w kontekście art. 11
updop. Spółka zaskarżyła przedmiotową decyzję, stojąc na stanowisku, że
praktyka rynkowa stanowi kryterium pozanormatywne nie mieszczące się w
zakresie przepisu art. 15 updop, a art. 11 updop w ogóle nie będzie miał
zastosowania w sprawie. Sąd zgodził się ze skarżącą podnosząc w
uzasadnieniu ustnym wyroku m.in., że dany wydatek powinien być oceniany
w kontekście danego podatnika, a nie w odniesieniu do praktyki rynkowej.
Natomiast, jeżeli chodzi o art. 11 updop, to uchylenie decyzji do ponownego
rozpatrzenia byłoby uzasadnione o ile DIS stwierdziłby, że w/w przepis
będzie miał zastosowanie w sprawie.
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Na pełne stanowisko Sądu w tej sprawie należy poczekać do pisemnego
uzasadnienia wyroku. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2015
r., sygn. akt III SA/WA 2143/14.
Niniejsza aktualizacja 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.
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