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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwsze
wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo
najciekawsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe,
a także przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu
widzenia sektora MSP.
Życzymy przyjemnej lektury!

Orzecznictwo sądowe
Wydatki na przekazywanie produktów kontrahentom w celu ich
prezentacji i utrzymania dobrych relacji handlowych są kosztem
uzyskania przychodu w CIT
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stanowią działania o charakterze reklamowym. W takim
przypadku nie można uznać, że wydatki z nimi związane
stanowią koszty reprezentacyjne.
Sprawa dotyczyła spółki, będącej producentem i dystrybutorem sprzętu
oświetleniowego. W ramach swojej działalności spółka zamierzała
przekazywać kontrahentom, na podstawie opracowanego regulaminu,
wytwarzane przez siebie produkty i towary handlowe. Celem
przedmiotowych działań było zachowanie dobrych relacji handlowych
z kontrahentami i zwiększenie intensyfikacji sprzedaży poprzez
zaprezentowanie produktów spółki. Organ podatkowy zakwestionował
możliwość zaliczania powyższych wydatków do kosztów uzyskania
przychodu.
NSA po rozpoznaniu sprawy oddalił skargę, uznając, że nie może być
mowy o reprezentacji w sytuacji przekazywania produktów wytwarzanych
przez spółkę. W opinii NSA jest to typowa reklama, w świetle czego
wydatki związane przekazywaniem własnych produktów kontrahentom
można uznać za koszty podatkowe.
(Ustne uzasadnienie wyroku NSA z 12 czerwca 2013 r.,
sygn. akt II FSK 2053/11)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja ogólna: Odliczanie VAT od samochodów demonstracyjnych
Podatnikom,
których
przedmiotem
działalności
jest
odsprzedaż pojazdów samochodowych, w przypadku nabycia
pojazdów, które nie zostają od razu sprzedane, lecz czasowo
służą w celach demonstracyjnych lub testowych, przysługuje
w odniesieniu do nich odliczenie podatku VAT w pełnej
wysokości.
W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów powołał się na
jednolitą linię orzeczniczą prezentowaną przez Naczelny Sąd
Administracyjny. Wykorzystanie pojazdów do celów demonstracyjnych
nie zmienia faktu, iż nadal służą one podatnikowi w wykonywaniu jego
podstawowej działalności.
(Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2013 r.,
sygn. PT10/033/4/87/LWW/13/RD61593)

Interpretacja indywidualna: Skrócona nazwa spółki na fakturze nie
ogranicza prawa do odliczenia VAT naliczonego
Faktury i paragony zawierające skróconą nazwę firmy
uprawniają do odliczenia wynikającego z nich podatku
naliczonego bez konieczności wystawienia noty korygującej.
Spółka jawna umieszczała swoją skróconą nazwę na wystawionych przez
nią fakturach i paragonach oraz przyjmowała faktury zakupowe, na
których wystawcy wpisali skróconą nazwę spółki.
Zdaniem organu podatkowego, podatnikowi przysługuje prawo do
odliczenia VAT naliczonego z powyższych faktur, dokumentujących
zakupy pozostające w związku z dokonywanymi przez podatnika
czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT, jeśli takie skrócone
dane umożliwiają identyfikację podatnika. Nie ma konieczności
wystawienia noty korygującej w powyższym wypadku.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 4 czerwca 2013r., sygn. IPTPP1/443-218/13-3/MW)

Prace legislacyjne
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz ustawy ordynacja podatkowa
W dniu 2 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy ordynacja
podatkowa. Z uzasadnienia proponowanej nowelizacji
wynika, iż zasadniczym jej celem jest skuteczniejsze
zwalczanie oszustw podatkowych.
Projekt przewiduje rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego
obciążenia (gdzie nabywca, a nie dostawca, rozlicza VAT) do obrotu
towarami takimi, jak: niektóre wyroby stalowe, niebezpieczne odpady
zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce
wtórne. Ponadto wprowadza instytucję odpowiedzialności podatkowej
nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach
tzw. towarami „wrażliwymi”, tj. niektórymi wyrobami stalowymi
(nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem
nieobrobionym, wprowadzając jednocześnie ograniczenie możliwości
stosowania rozliczeń kwartalnych dla sprzedawców towarów wrażliwych.
(Źródło: www.premier.gov.pl)
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