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Wyrok: Obowiązek
aktualizacji deklaracji
VAT-26 w przypadku
sprzedaży samochodu
Sprawa dotyczyła spółki, która
wystąpiła do organu
podatkowego z zapytaniem,
czy dostawa samochodu,
zgłoszonego uprzednio
deklaracją VAT-26, spowoduje
konieczność aktualizacji tej
informacji.
Zdaniem WSA w Warszawie,
pod pojęciem „zmiana
przeznaczenia”, z ustawy
o VAT, należy rozumieć nie
tylko zmianę przeznaczenia
użycia samochodu w ramach
prowadzonej działalności
gospodarczej, ale również
całkowite z niej wyłączenie
dokonane np. na podstawie
sprzedaży. W związku
z powyższym, dostawa
samochodu powoduje
obowiązek aktualizacji
deklaracji VAT-26.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Krakowie z dnia 9 lipca
2015 r., sygn. I SA/Kr 890/15)

Interpretacja
indywidualna: Konfuzja
zobowiązań likwidowanej
spółki a przychód PIT
wspólnika

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi, z dnia 30 czerwca
2015 r., IPTPB1/4511-168/154/SJ)

Z wnioskiem o wydanie
interpretacji wystąpił
przedsiębiorca, będący
jednocześnie wspólnikiem
spółki jawnej. Umowa spółki
przewiduje jej likwidację
w trybie uproszczonym.
Na tle powyższego podatnik
zapytał, czy likwidacja spółki
spowoduje u niego, w wyniku
konfuzji wierzytelności spółki
z jej zobowiązaniami, przychód
podlegający opodatkowaniu
podatkiem PIT.

Interpretacja
indywidualna:
Sprawdzenie dostawcy
paliw a solidarna
odpowiedzialność VAT

Dyrektor Izby Skarbowej
potwierdził, że w przypadku
likwidacji lub rozwiązania
spółki bez przeprowadzenia
procedury likwidacji,
w momencie otrzymania przez
wspólnika przedmiotowych
wierzytelności nie powstanie
u niego przychód, podlegający
opodatkowaniu podatkiem
PIT.

Przedsiębiorca zajmuje się
obrotem paliwami. Zamierza
je nabyć od podmiotu, który
uiścił wymaganą prawem
kaucję oraz jest wymieniony
w wykazie prowadzonym przez
właściwego ministra.
W związku z tym
przedsiębiorca nabrał
wątpliwości, czy nie będzie
ponosił solidarnej
odpowiedzialności za zaległości
podatkowe dostawcy oraz
innych podmiotów, od których
dostawca nabywa towary,
oraz czy jako nabywca ma
obowiązek przechowywania
wydruków z wykazem
podmiotów, które złożyły
kaucje gwarancyjną.
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Dyrektor Izby Skarbowej
zgodził się z przedsiębiorcą,
że jeżeli nabywa paliwa
od podmiotu, który uiścił
wymaganą kaucję, jego
współodpowiedzialność
za zaległości podatkowe
dostawcy, oraz podmiotów,
od których jego dostawca
nabywa towary jest wyłączona.
Dyrektor potwierdził również,
że przedsiębiorca nie ma
obowiązku przechowywania
wydrukowanego ze strony
internetowej wykazu
podmiotów dokonujących
dostawy towarów, którzy
złożyli kaucję gwarancyjną.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi, z dnia 25 czerwca
2015 r., IPTPP2/4512-241/154/JSz)

Nowości legislacyjne:
„Prezydencka”
nowelizacja ordynacji
przyjęta przez Sejm
Dnia 10 lipca 2015 r. Sejm
uchwalił nowelizację Ordynacji
podatkowej zgłoszonej
z inicjatywy Prezydenta.
W głosowaniu większość
posłów opowiedziała się za
przyjęciem zasady in dubio pro
tributario w brzmieniu
zaproponowanym
w pierwotnej wersji projektu.
Zgodnie z art. 1 uchwalonej
ustawy „Niedające się usunąć
wątpliwości co do treści
przepisów prawa
podatkowego rozstrzyga się
na korzyść podatnika”.

propozycję zmiany
sformułowania ww. zasady,
zgodnie z którą w przypadku
różnych wyników wykładni
przepisów prawa podatkowego
organ podatkowy
przyjmowałby wykładnię
korzystną dla strony
postępowania.
Ustawa została skierowana do
rozpatrzenia przez Senat.
Planowane wejście w życie
nowelizacji to 1 stycznia 2016 r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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