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Wyrok: Komercyjne
wynajęcie samochodów
wykorzystywanych
wyłącznie do działalności
gospodarczej nie wyklucza
pełnego odliczenia VAT
Spółka wystąpiła do organu
podatkowego z zapytaniem czy
komercyjny wynajem
samochodów prowadzony
przez spółkę obok jej
działalności głównej może
zostać uznany za usługę
związaną z działalnością spółki
i pozwala na stwierdzenie, że
samochody spółki
wykorzystywane są wyłącznie
do działalności gospodarczej
podatnika. Najem komercyjny
odbywa się w oparciu o
stosowny regulamin, cennik
i jest potwierdzony fakturami
VAT, oraz wpisem do PKD.
WSA w Poznaniu stwierdził, że
samochody są wykorzystywane
wyłącznie w działalności
gospodarczej podatnika,
ponieważ przepis nie
precyzuje, że najem
samochodów musi być
prowadzony, jako

jednorodzajowa działalność
gospodarcza. W związku z tym
spółka jest upoważniona do
pełnego odliczenia VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Poznaniu z dnia
16 lipca 2015 r., sygn. akt
I SA/Po 1203/14)
Interpretacja
indywidualna: Dopłata do
spółki komandytowej
przez jej wspólnika oraz
jej późniejszy
nieoprocentowany zwrot
a PIT
Osoba fizyczna będąca
komandytariuszem spółki
komandytowej, udzieliła spółce
pożyczki. Z uwagi na trudną
sytuację finansową spółki
i problemy w spłacie długu
wspólnicy postanowili dokonać
wpłat na kapitał zapasowy
spółki, w celu uniknięcia
ryzyka postępowania
upadłościowego. Wpłatą
komandytariusza miałaby być
jego wierzytelność w stosunku
do spółki. Wniesione wpłaty
będą miały charakter zwrotny.

Na tle powyższego wspólnik
zapytał, czy z tytułu wniesienia
dopłat, oraz późniejszego
zwrotu nieoprocentowanych
dopłat wypłacanych
proporcjonalnie do udziału
w zysku, powstanie po jego
stronie przychód
opodatkowany PIT?
Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach stwierdził, że
wniesienie dopłat do spółki
komandytowej przez wspólnika
spółki komandytowej, jak i
późniejszy zwrot
nieoprocentowanych dopłat,
jest neutralne na gruncie
przepisów ustawy o podatku
PIT. Organ podkreślił, że
biorąc pod uwagę
transparentność podatkową
spółki komandytowej, dopłaty
udzielane spółce
komandytowej przez jej
wspólnika powodują, że
w części przypadającej na jego
udział w zyskach spółki będzie
on udostępniał środki
finansowe „samemu sobie”.
Wobec tego nie powstanie
nieodpłatne świadczenie po
stronie podatnika, a tym
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samym nie ma podstaw do
rozpoznania przychodu
podlegającego opodatkowaniu
PIT.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
30 czerwca 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-378/15/JS)
Interpretacja
indywidualna: Moment
powstania obowiązku
podatkowego VAT
w przypadku sprzedaży
wysyłkowej
Przedsiębiorca prowadzi
działalność gospodarczą w
zakresie sprzedaży towarów
podmiotom gospodarczym.
W związku z tym
przedsiębiorca zapytał
w którym dniu, począwszy od 1
stycznia 2014 r. powstaje
u sprzedawcy obowiązek
podatkowy w podatku od
towarów i usług: czy
w momencie wydania towaru
z magazynu sprzedawcy wraz
z wystawioną fakturą
sprzedaży firmie kurierskiej
lub poczty, czy w miesiącu
dostarczenia przez spedytora
towaru nabywcy?

W ocenie organu podatkowego,
w sytuacji, gdy podatnik
wystawi fakturę i jednocześnie
dany towar przekaże
przewoźnikowi, zaś
przeniesienie na nabywcę
prawa do rozporządzenia
towarem następuje z chwilą
wydania go firmie kurierskiej to w momencie wydania
towaru z magazynu kurierowi
dokonana zostanie dostawa
towarów w rozumieniu ustawy
o VAT. Zatem w tym
momencie powstanie
obowiązek podatkowy z tytułu
przedmiotowej transakcji.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Łodzi z dnia 3 lipca 2015
r., sygn. IPTPP3/4512-76/155/OS)
Nowości legislacyjne:
Prawo działalności
gospodarczej będzie
rozpatrzone przez SKRM
W dniu 20 lipca 2015 r. na
stronach Rządowego Centrum
Legislacji wraz z nowym
tekstem projektu ustawy
Prawo działalności
gospodarczej opublikowano

także nową wersję przepisów
wprowadzających ww. ustawę.
Głównym celem projektowanej
regulacji jest
usystematyzowanie ogólnych
zasad wykonywania
działalności gospodarczej oraz
utworzenie katalogu praw
przedsiębiorców. Projekt
zawiera także rozwiązania
proceduralne – mediację oraz
obowiązek informowania
strony o niespełnionych
przesłankach wydania decyzji
pozytywnej. Nowe przepisy
mają także wprowadzić zmiany
w zakresie kontroli
przedsiębiorców oraz instytucji
zawieszenia działalności
gospodarczej.
Projekty z 20 lipca br. zostały
skierowane do rozpatrzenia
przez Stały Komitet Rady
Ministrów.
(Źródło: rcl.gov.pl)

Dodatkowe
informacje
www.pwc.pl

Porozmawiajmy
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Zespół Zarządzania Wiedzą
Działu Prawnopodatkowego PwC
www.taxonline.pl
Zapraszamy także na Twittera:
@pwcpodatki

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.
© 2015 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej
w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

