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w drugim numerze Biuletynu Strefowego przygotowanego przez PwC
przedstawiamy komentarz naszych ekspertów z Zespołu Pomocy Publicznej– Rafała
Pulsakowskiego oraz Małgorzaty Kierzek- do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu, dotyczący kosztu usług podwykonawców w strefie
jako kosztu uzyskania przychodów zwolnionych od opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób prawnych.
Natalia Safjan przedstawia komentarz do interpretacji DIS w Poznaniu w zakresie
momentu poniesienia kosztów inwestycyjnych w strefie.
Zachęcam do lektury.
Z poważaniem
Andrzej Jacek Jarosz
Partner w PwC

Koszt usług podwykonawców w strefie
Należy uznać, że wykonywanie przez podmioty zewnętrzne – poza terenem
specjalnej strefy ekonomicznej – usług polegających na montażu belek prądowych
w oparciu o materiał powierzony przez spółkę oraz na galwanizowaniu i
niklowaniu komponentów produkcyjnych należących do spółki – jest integralnym
elementem prowadzonej przez spółkę na terenie strefy działalności gospodarczej,
wyznaczonej treścią zezwolenia, z uwagi na fakt, że usługi te są na tyle sprzężone z
głównym tokiem produkcji na terenie strefy, że nie byłyby w ogóle realizowane
bez właściwej działalności spółki w ramach SSE.

Wyrok WSA w Poznaniu z 5.3.2013 r., I SA/Po 960/12

Sprawa dotyczy spółki działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE).
Prowadzony przez nią proces produkcyjny wyrobów gotowych określonych w zezwoleniu
strefowym obejmuje wiele czynności. Realizowane są one przez spółkę we własnym
zakresie na terenie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w SSE, ale także w pewnej
części przez podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą poza obszarem
SSE.
Usługa wykonywana przez podwykonawców przebiega w ten sposób, że spółka powierza
im materiał i komponenty produkcyjne, a następnie usługodawcy wykonują na nich
określone czynności (tj. montaż belek prądowych, galwanizowanie, niklowanie).
Powierzone materiały i komponenty pozostają własnością spółki przez cały okres
realizacji usługi. Po jej zakończeniu są one z powrotem transportowane do zakładu
spółki w SSE i wykorzystywane w dalszych etapach wytwarzania wyrobów strefowych.
Wprawdzie powyższe usługi stanowią niezbędny element procesu produkcyjnego, nie
jest on jednak kluczowy z punktu widzenia całego, gotowego wyrobu. Czynności
wykonywane przez podwykonawców nie stanowią samodzielnej, odrębnej działalności
gospodarczej prowadzonej przez spółkę, lecz mają wyłącznie charakter pomocniczy w
stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego realizowanego na terenie SSE.
W związku z powyższym spółka zwróciła się z pytaniem do Dyrektora IS w Poznaniu, czy
wydatki na zakup realizowanych przez podwykonawców usług należy uznać za koszty
uzyskania przychodów zwolnionych od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych (dalej: PDOPr).
Spółka stanęła na stanowisku, że zakup usług świadczonych przez podwykonawców
pozostaje w ścisłym związku z przychodami z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, które
podlegają zwolnieniu z opodatkowania PDOPr. A zatem wydatki te powinny być
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z działalności strefowej. Dodatkowo spółka
argumentowała, iż nie uzyskuje przychodu ze sprzedaży usług świadczonych przez
podwykonawców, więc niezaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów
zwolnionych prowadziłoby do sytuacji, w której koszty te nie będą przypisane do
żadnego przychodu – zwolnionego czy opodatkowanego.
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Dyrektor IS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, prezentując pogląd, że zakup
usług będących elementem procesu produkcyjnego wyrobów gotowych, realizowanych
przed podwykonawców poza SSE stanowi działalność gospodarczą spółki poza terenem
tej strefy, którą należy wydzielić do celów określenia wyniku podatkowego. Organ
stwierdził, iż nie ma znaczenia, czy powyższe usługi mają subsydiarny charakter w
stosunku do głównej działalności spółki. W konsekwencji wydatki te nie będą stanowiły
kosztów uzyskania przychodów z działalności strefowej. Według organu wynika to z
faktu, że dochód odpowiadający fazie produkcji realizowanej poza terenem SSE
powinien zostać wyłączony i podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organ
wskazał, iż spółka z całkowitych przychodów z tytułu sprzedaży produktów strefowych
powinna wydzielić tę część przychodów, która dotyczy fazy produkcji prowadzonej poza
strefą (przychody powinny odpowiadać kosztom tej fazy produkcji + marży). Powyższą
argumentację DIS oparł na przepisach art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych (dalej: PDOPrU), które stanowią, iż ze zwolnienia z
PDOPr korzysta jedynie dochód osiągnięty z działalności gospodarczej określonej w
zezwoleniu, prowadzonej na terenie SSE.
Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa spółka zaskarżyła
interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej WSA) w Poznaniu,
który wydał wyrok na jej korzyść. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż organ
nie był uprawniony do pominięcia kwestii subsydiarności usług podwykonawców w
stosunku do zasadniczego procesu produkcyjnego spółki, gdyż była ona istotna dla
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Czynności te należy bowiem uznać za działalność
pomocniczą, niezbędną do realizacji działalności gospodarczej spółki określonej w
zezwoleniu. Natomiast zwolnieniu podatkowemu wynikającemu z art. 17 ust. 1 pkt 34
PDOPrU podlegają nie tylko przychody i koszty uzyskania tych przychodów
bezpośrednio związane z działalnością strefową, ale także przychody i koszty ich
uzyskania dotyczące działalności pomocniczej niezbędnej do jej prowadzenia. Zatem
wydatki na nabycie usług podwykonawców powinny zostać uznane za koszty uzyskania
przychodów zwolnionych z opodatkowania w SSE. Spółka nie powinna więc wydzielać
tej części przychodów, która dotyczyłaby fazy produkcji związanej ze świadczeniem tych
usług. W konsekwencji przychody z tytułu sprzedaży wyrobów spółki będą w całości
stanowić przychody strefowe.

Komentarz
Komentowany wyrok stanowi ważny i rozsądny głos w dyskusji na temat zakresu
zwolnienia podatkowego, tzn. jakie wyroby powinny korzystać ze zwolnienia z PDOPr na
terenie SSE, tj. czy w całości wyprodukowane na terenie strefy, czy też wystarczające
jest, aby w strefie powstawała pewna wartość dodana, kluczowa dla końcowej
charakterystyki danego wyrobu. Stanowisko wyrażone przez sąd w komentowanym
wyroku jest bardzo istotne z praktycznego punktu widzenia. Przy obecnym stopniu
skomplikowania procesów produkcyjnych zdecydowana większość firm korzysta z usług
podwykonawców, którzy wykonują na ich zlecenie pewne czynności produkcyjne.
Praktyka biznesowa, determinowana przez postęp technologiczny i coraz większą
specjalizację, jest obecnie taka, iż wiele wyrobów nie powstaje w 100% w jednym
zakładzie. Często rachunek ekonomiczny przemawia za skorzystaniem z usług
zewnętrznych. Dla przedsiębiorstw strefowych rodzi to wątpliwości interpretacyjne, czy
koszty usług wykonywanych przez podwykonawców poza SSE należy wydzielić z kosztów
działalności strefowej, a co za tym idzie, część przychodów zaalokować do działalności
opodatkowanej.
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W tym zakresie pojawiły się w ostatnim czasie rozstrzygnięcia na niekorzyść podatników
nakazujące im wydzielenie z całkowitych przychodów z tytułu sprzedaży wyrobu
strefowego tej części przychodów, która dotyczy czynności produkcyjnych realizowanych
poza SSE.
Można odnieść wrażenie, iż to rozwiązanie powielane jest w niektórych
rozstrzygnięciach bez refleksji, że zakup usług podwykonawców uznawany jest za
działalność prowadzoną przez przedsiębiorcę strefowego poza obszarem SSE. W wielu
przypadkach takie czynności mają charakter pomocniczy w stosunku do zasadniczej
części procesu produkcyjnego realizowanego w SSE, niezbędnej do jego prawidłowego
przebiegu. Powinny zatem korzystać ze zwolnienia, tak jak działalność główna, której
dotyczą. W komentowanym wyroku WSA podzielił takie stanowisko.
Podobny mechanizm działa w przypadku składania wyrobów na terenie strefy z
komponentów dostarczonych spoza jej granic. Koszty usług zewnętrznych można
porównać do nabycia takich komponentów jako elementu niezbędnego do wytworzenia
wyrobu strefowego. W przypadku zakupu komponentów organy nie mają większych
wątpliwości, że jest to koszt działalności zwolnionej.
Warto podkreślić, że obecne przepisy strefowe nie definiują wyrobu strefowego, tak jak
to było w stanie prawnym przed 2001 r. To powoduje duże rozbieżności w
interpretacjach podatkowych i orzeczeniach dotyczących zagadnienia, czym jest w
istocie działalność prowadzona na terenie strefy (art. 12 ustawy o SSE). Twierdzenie, iż
każdy komponent i każdy etap produkcji musi być wykonany na terenie strefy, prowadzi
do absurdalnych wniosków, że zakład strefowy powinien być samowystarczalny, jeśli
chodzi o wszystkie elementy produkcji, a więc także np. dostawę energii. Należy zatem
przyjąć, że wystarczające jest, aby w SSE wykonywana była wartość dodana, tj. kluczowy
element produkcji wyrobu strefowego, mający istotny wpływ na jego ostateczny kształt,
funkcję lub też cenę.

Opracowanie i komentarz:
Rafał Pulsakowski, Starszy Menedżer

Małgorzata Kierzek, Starszy Konsultant
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Moment poniesienia kosztów
inwestycyjnych w SSE
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną, w której
zgodził się ze spółką w kwestii zastosowania metody kasowej przy ponoszeniu
wydatków inwestycyjnych w SSE. Istnieją jednak argumenty przemawiające za
możliwością zastosowania metody memoriałowej. Pisze o tym w komentarzu
Natalia Safjan, konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Poniesienie kosztów inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną
będzie rozpoznawane z chwilą zapłaty (tj. metodą kasową).
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 5
września 2013 r. (ILPB1/415-714/13-2/AG)
Sprawa dotyczyła spółki komandytowej prowadzącej działalność na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń. Jednym z warunków prowadzenia
działalności na terenie Strefy jest poniesienie określonej kwoty wydatków
inwestycyjnych oraz zatrudnienia określonej liczby osób.
W kontekście powyższego, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o
interpretację, w którym zapytała, czy przez poniesienie kosztów inwestycyjnych
kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć faktyczne poniesienie
wydatków z chwilą zapłaty, także wówczas, gdy przyjęcie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych do użytkowania nastąpi w terminie późniejszym.
Prezentując własne stanowisko, spółka stwierdziła, że choć przepisy nie dają obecnie
jednoznacznej odpowiedzi, to uwzględniając wykładnię celowościową właściwą, w ocenie
spółki, będzie metoda kasowa rozpoznawania kosztów. Przyjęcie podejścia odmiennego
skutkowałoby między innymi tym, że istniałaby możliwość zwiększania limitu dostępnej
pomocy publicznej, a przez to i zwolnienia w PIT, poprzez samo ujęcie wydatku w
księgach, bez konieczności jego zapłaty, to prowadziłoby do sytuacji, w której
przedsiębiorca osiągnąłby wymierną korzyść bez faktycznego ponoszenia wydatków
kwalifikowanych. W rezultacie, zdaniem spółki, przez poniesienie kosztów
inwestycyjnych kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną należy rozumieć
faktyczne poniesienie wydatków zgodnie z metodą kasową (tj. z chwilą zapłaty), także
wówczas, gdy przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do
użytkowania nastąpi w terminie późniejszym (tzn. na dzień poniesienia w rozumieniu
kasowym środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne nie zostaną jeszcze
oddane do użytkowania).
Na poparcie swojego stanowiska spółka przytoczyła interpretacje indywidualne i wyroki
wydane w podobnych stanach faktycznych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał to stanowisko za prawidłowe, odstępując od
uzasadnienia prawnego.
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Kasa to nie wszystko – czyli odwieczny spór o memoriał
Batalia o moment uznania kosztów za koszty kwalifikowane inwestycji trwa od dawna.
Od 2008 r. linia orzecznicza jest zgodna – liczy się moment zapłaty, zgodnie z metodą
kasową. Przedsiębiorca powinien więc uznać wydatek za koszt kwalifikowany w
momencie faktycznej zapłaty. Interpretacja o sygn. ILPB1/415-714/13-2/AG, zdaje się
potwierdzać przyjętą linię orzeczniczą. Ale czy linia orzecznicza lansowana przez organy
podatkowe w tej sprawie jest jedyną słuszną…?
Metody kasowa i memoriałowa różnicują moment zaliczenia wydatku do kosztów
kwalifikowanych. Dlaczego jest to tak istotne - wie każdy przedsiębiorca, który zetknął
się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej z problemem dyskontowania.
Zasada jest znana większości przedsiębiorców strefowych: im szybciej ponosimy koszty,
tym mniej są one uszczuplane poprzez dyskonto. W rezultacie więc poziom kosztów
kwalifikowanych jest wyższy, co skutkuje większym limitem pomocy publicznej w
strefie. Przyjęcie zasady memoriałowej, pozwalającej na zaliczenie do kosztów
kwalifikowanych już w momencie ujęcia wydatku w księgach (a więc wcześniej niż w
ujęciu kasowym), oznacza więc realne i wymierne oszczędności dla firmy.
Mimo obecnie istniejącej, odrzucającej memoriał w rozliczeniach strefowych, linii
orzeczniczej, naszym zdaniem, istnieją przesłanki za przyjęciem metody memoriałowej.
Przed 2008 r. funkcjonowały liczne interpretacje popierające tę tezę (przykładowo
interpretacje o sygn. PBB1/421-88/05, DP1 /423 -10/06/22873, DP/P1/423 0038/1/05/AP czy ŁUS - II - 2 - 423/102/05/JB).
W ostatnim czasie poprawność tezy o stosowaniu zasady memoriałowej została
potwierdzona chociażby treścią wyroku NSA z 25 maja 2011 r. (sygn. II FSK 1721/10) czy
wyroku NSA z 21 kwietnia 2011 r. (sygn. II FSK 2051/10), w których przytoczone zostały
słuszne, naszym zdaniem, argumenty przemawiające za przyjęciem metody
memoriałowej. W szczególności jest to odwołanie się do definicji dnia poniesienia kosztu
uzyskania przychodów, o której mowa w art. 15 ust. 4e ustawy o CIT wskazującej
jednoznacznie na metodę memoriałową (analogiczny przepis znajdujemy w art. 22 ust.
5d ustawy o PIT) oraz podkreślenie faktu, że koszty udokumentowane fakturami
posiadają, tak istotną w ocenie organów podatkowych, cechę definitywności, pomimo że
termin płatności jest odroczony.
O aktualności tego tematu świadczy również fakt, że obecnie trzy kolejne wyroki WSA
(sygn. III SA/Wa 1641/12, I SA/Wr 616/12 oraz I SA/Rz 684/12) przemawiające za
memoriałem zostały zaskarżone przez Ministra Finansów i w ich sprawie wypowiadał się
będzie NSA. Terminy rozpraw na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze wyznaczone.
Dopóki więc brakuje jednoznacznego uregulowania tej kwestii w przepisach strefowych,
temat momentu poniesienia kosztów kwalifikowanych pozostanie kwestią dyskusyjną, a
każda ze stron będzie miała argumenty na poparcie swojego stanowiska.

Natalia Safjan, Konsultant
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Jak należy korygować podatkowe
rozliczenie wydatków zaliczonych
do kosztów podatkowych a następnie
pokrytych ze środków dotacji celowej?
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok, w którym
wypowiedział się na temat momentu korekty wydatków sfinansowanych z dotacji
celowej, zaliczonych uprzednio do kosztów podatkowych. Komentuje go Mikołaj
Wietrzny, konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC.
W przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po
otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania (zmniejszenia)
kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania (zwiększenia)
podatku dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których
wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna
dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo.
Tak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z 10 stycznia 2013 r., I SA/Wr 1322/12.
Sprawa dotyczyła spółki, prowadzącej działalność usługową w zakresie oprogramowania
i doradztwa w dziedzinie informatyki. Na mocy umowy z Ministrem Gospodarki,
zawartej na podstawie stosownych przepisów prawa, spółka otrzymała dotację
wieloletnią na utworzenie nowych miejsc pracy. Na tle powyższego spółka zwróciła się
do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy prawidłowe
jest jej stanowisko, zgodnie z którym przedmiotowa dotacja podlega zwolnieniu z CIT
(na podstawie art. 17 ust 1 pkt 53 ustawy o CIT), a także czy prawidłowe jest wyłączenie
wydatków objętych dotacją z podatkowych kosztów uzyskania przychodów w roku, w
którym spółka dotację otrzymała. W opinii spółki oznaczałoby to, że jeżeli wydatki, na
które spółka otrzymuje dofinansowanie są ponoszone w innym roku podatkowym niż
otrzymana dotacja, nie ma potrzeby korygowania zeznania podatkowego za rok
podatkowy, w którym wydatki takie zostały uznane za podatkowe koszty uzyskania
przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu organ wskazał, że w przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po
otrzymaniu dotacji jest zobowiązana do skorygowania – zmniejszenia – kosztów
uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania – zwiększenia – podatku
dochodowego (zaliczek) za okresy rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w
wysokości zawyżonej. Korekta kosztów powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty
ujęto podatkowo.
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Na powyższą interpretację spółka, po wyczerpaniu toku instancyjnego, wniosła skargę
do WSA. Sąd oddalił ją. W uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z ogólną zasadą podatku
dochodowego od osób prawnych - wydatki związane ze zwolnionym przychodem nie
stanowią kosztów podatkowych. Pod pojęciem „wydatków i kosztów bezpośrednio
sfinansowanych z dochodów” rozumiemy wydatki bezpośrednio związane, przeznaczone
na jakiś cel, powiązane z dotacją, a nie o bezpośredni stosunek czasowy. W konsekwencji
powyższego brak jest możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków
sfinansowanych z dotacji celowej na utworzenie nowych miejsc pracy. Zatem, w
przypadku uprzedniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków
kwalifikowanych podlegających refundacji, spółka po otrzymaniu dotacji jest
zobowiązana do skorygowania – zmniejszenia – kosztów uzyskania przychodów, a tym
samym skorygowania – zwiększenia – podatku dochodowego (zaliczek) za okresy
rozliczeniowe, w których wykazała te koszty w wysokości zawyżonej. Korekta kosztów
powinna dotyczyć więc roku, w którym koszty ujęto podatkowo.

Komentarz
Przedsiębiorco – dostałeś dotację? Masz zaległość!
Istotą problemu badanego przez WSA są podatkowe implikacje otrzymania przez
podatnika podatku CIT refundacji całości lub części poniesionych wydatków (w tym
przypadku na wynagrodzenia pracowników), uznanych wcześniej za koszty uzyskania
przychodu. W praktyce sytuacja taka dotyczyć może bardzo wielu przedsiębiorców
realizujących projekty współfinansowane zarówno ze środków europejskich jak i z
budżetu krajowego.
Nie budzi kontrowersji fakt, że poniesione przez przedsiębiorcę wydatki, które następnie
zostały mu zrefundowane, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu i obniżać
podstawy opodatkowania. Problem pojawia się jednak w sytuacji gdy wydatki są
ponoszone w jednym roku podatkowanym, a ich zwrot następuje już w roku kolejnym
albo nawet za dwa lata, co wcale nie jest sytuacją rzadką. Dodać też należy, że często w
samym momencie ponoszenia wydatku przedsiębiorąca nie może być w stu procentach
pewny, że otrzyma jego refundację. Rodzi się zatem pytanie czy wydatek taki można ująć
w kosztach podatkowanych, a jeśli tak, to w jaki sposób wyłączyć go z tych kosztów w
przypadku otrzymania refundacji?
Problem ten jest dość często podnoszony w ostatnim orzecznictwie sądów
administracyjnych oraz interpretacjach organów podatkowych. Na chwilę obecną
trudno jednak mówić o jednolitej linii orzeczniczej. Część rozstrzygnięć, podobnie jak
komentowany wyrok WSA we Wrocławiu, wskazuje że w przypadku otrzymania
refundacji kosztów rozpoznanych w poprzednich latach za koszty podatkowe konieczne
jest dokonanie ich korekty ze skutkiem wstecznym, czego konsekwencją może być
obowiązek skorygowania zeznania podatkowego i powstanie zaległości podatkowej. W
innych wyrokach (np. wyrok I SA/Po 702/12 WSA w Poznaniu) wskazuje się, że korekty
kosztów należy dokonać w chwili otrzymania refundacji, bez konieczności korygowania
rozliczeń za lata poprzednie.
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Drugie z przedstawionych stanowisk wydaje się być bardziej uzasadnione. Podkreślić
należy fakt, że często w chwili ponoszenia konkretnego wydatku przedsiębiorca nie może
być jeszcze pewien, że zostanie on zrefundowany. Przykładowo, procedury
wydatkowania funduszy unijnych zakładają bardzo drobiazgową weryfikację wydatków
zgłaszanych do refundacji i często na tym tle wynikają uzasadnione spory między
beneficjentami a instytucjami rozliczającymi dotację. Do wyjątków należą projekty, w
których refundowane są absolutnie wszystkie wydatki w wysokości zgłoszonej przez
przedsiębiorcę. Co więcej, łatwo jest też wskazać przypadki, w których przedsiębiorcy
biorący udział w konkursach o środki unijne decyzję o przyznaniu dotacji otrzymują
dopiero po kilku latach od samego konkursu - już po zrealizowaniu znacznej części
projektu (dzieje się tak np. w przypadku projektów z list rezerwowych). Trudno byłoby
uzasadnić twierdzenie, że tacy przedsiębiorcy powinni się wstrzymać z rozpoznaniem
kosztów projektu jako kosztów uzyskania przychodu w oczekiwaniu na niepewną decyzję
o przeniesieniu ich projektu z listy rezerwowej na listę projektów rekomendowanych do
wsparcia. Z drugiej zaś strony jeszcze większy opór budziłaby próba twierdzenia, że
przyznanie dotacji po kilku latach niejako automatycznie wiązać się musi z
koniecznością rozpoznania zaległości podatkowych za zamknięta lata podatkowe.
Z powyższych względów, wybierając pomiędzy dwoma rysującymi się rozwiązaniami,
zgodzić się należy raczej ze stanowiskiem WSA w Poznaniu, który przekonująco wskazał,
iż:
„Wykładnia zaproponowana przez organ podatkowy sprzeczna jest także z istotą
finansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, gdyż prowadzi w konsekwencji
do sytuacji, w której podatnicy korzystający ze środków unijnych ponoszą swoistą
sankcję za swoją przedsiębiorczość w postaci obowiązku uiszczenia odsetek od
zaległości podatkowych, z uwagi na to, że część wydatków, którą ponieśli została
zrefundowana w ramach zawartych umów o dofinansowanie dopiero po poniesieniu
wydatków”.
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