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Wyrok: Spłata małżonka
z tytułu zbycia
nieruchomości a koszt
podatkowy w PIT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który poniósł wydatek na
spłatę na rzecz małżonki jej
udziału w nieruchomości
zabudowanej, na której
prowadził stacją paliw. Miał on
wątpliwość, czy koszt ten
stanowić będzie koszt
uzyskania przychodów przy
określaniu dochodu
z odpłatnego zbycia tej
nieruchomości.
WSA w Krakowie, który
rozpatrywał powyższą sprawę,
stwierdził, że wewnętrzne
rozliczenie między małżonkami
ma charakter osobisty.
W związku z tym, że wydatek
nie jest związany z uzyskanym
przychodem z działalności
gospodarczej, nie podlega
zaliczeniu do kosztów
podatkowych.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Krakowie z dnia 1 lipca

2014r., sygn. akt I SA/Kr
590/14).

podatnika i składać kwartalne
deklaracje.

Interpretacja
indywidualna: Zmiana
limitu obrotów
a utrzymanie statusu
małego podatnika VAT

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu z dnia 4 czerwca
2014r., sygn. ILPP2/443249/14-2/EN)

Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który
przekroczył w grudniu 2013 r.
limit obrotów, nie
przekraczając jednak limitu na
rok 2014 (w związku z jego
podwyższeniem od stycznia
2014 r.) Podatnik zapytał, czy
wciąż będzie posiadać status
małego podatnika.
Zdaniem organu podatkowego,
podatnik co do zasady
powinien od stycznia 2014 r.
utracić status małego
podatnika. Jednakże w tym
miesiącu będzie obowiązywał
już wyższy limit obrotów dla
małych podatników, którego
podatnik nie przekroczył, tym
samym nadal będzie mógł
korzystać ze statusu małego

Interpretacja
indywidualna:
Przeliczenie
wynagrodzenia
przewoźnika – jaki kurs
zastosować?
Podatnik świadczy usługi
transportu drogowego i
wystawia faktury VAT,
określające należność z tytułu
wykonanej usługi w
złotówkach, wynagrodzenie z
tytułu wykonanej usługi
również jest uiszczane w
walucie polskiej. Natomiast
jako sposób określenia
wynagrodzenia przewoźnika
wskazuje się wartość wyrażoną
w walucie obcej, przeliczoną
wg kursu waluty z dnia
załadunku.
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Przedsiębiorca zapytał organ
podatkowy, czy takie
przeliczenie wynagrodzenia wg
kursu na dzień załadunku jest
prawidłowe.
W ocenie Dyrektora Izby
Skarbowej w Bydgoszczy,
obowiązek stosowania kursu
waluty obcej, ogłoszonego
przez NBP na ostatni dzień
roboczy poprzedzający dzień
powstania obowiązku
podatkowego, dotyczy sytuacji,
gdy podstawa opodatkowania
jest wyrażana w walucie obcej.
W przypadku podatnika, kwota
należna za wykonanie usługi,
czyli podstawa opodatkowania,
jest wyrażona na fakturze i
wypłacana w złotówkach.
Wobec powyższego
postępowanie podatnika
oceniono jako prawidłowe.

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca
2014r., ITPP2/443298/14/AP)
Projekt rozporządzenia
w sprawie zwolnień z VAT
skierowany do podpisu
Ministra
W dniu 1o lipca 2014r. do
podpisu Ministra Finansów
został skierowany projekt
rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie
zwolnień od podatku od
towarów i usług oraz
warunków stosowania tych
zwolnień.
Zmiany w rozporządzeniu
podyktowane są koniecznością
zmian w związku z wejściem
w życie nowelizacji ustawy

o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych.
Rozporządzenie wprowadza
zwolnienie od podatku VAT
oraz określa warunki tych
zwolnień w zakresie: dostaw
towarów dokonywanych przez
organizacje pożytku
publicznego oraz czynności
związanych ze zbieraniem
środków pieniężnach na
realizację celów publicznych
i religijnych przez organizacje
pożytku publicznego za
pośrednictwem SMS.
Rozporządzenie wejdzie
w życie z dniem 18 lipca 2014r.
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