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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dziesiąte
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
Wymiana gwarancyjna samochodu na nowy - skutki w podatku VAT
Podatnik będzie uprawniony do odliczenia VAT od auta
nabytego w związku z realizacją gwarancji mimo
zaprzestania
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
Obowiązek wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych
powstał w okresie prowadzenia przez niego działalności, więc

wymianę
gwarancyjną
uznać
z działalnością gospodarczą.

należy

za

związaną

Sprawa dotyczyła podatnika, który w przeszłości prowadził działalność
w zakresie sprzedaży samochodów. W ramach gwarancji udzielonej na
zakupiony samochód jeden z klientów kilkukrotnie występował o różnego
rodzaju naprawy. Następnie, po upływie okresu gwarancji, zażądał
wymiany samochodu na nowy. W toku postępowania sądowego wydano
niekorzystny dla podatnika wyrok, w którym uznano, że jedna
z wykonanych w trakcie okresu gwarancji napraw powoduje rozpoczęcie
biegu gwarancji na nowo. W konsekwencji, podatnik będzie zobowiązany
do odebrania reklamowanego auta oraz dostarczenia na rzecz klienta
nowego.
W związku z powyższym, podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie
interpretacji, w którym prosił o potwierdzenie swojego stanowiska,
zgodnie z którym transakcja wymiany samochodu na inny nie będzie
podlegać opodatkowaniu VAT. Ponadto, podatnik wnosi o potwierdzenie,
że będzie on uprawniony do odliczenia VAT od samochodu osobowego
nabytego w związku z realizacją gwarancji.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji za nieprawidłowe uznał
stanowisko podatnika w zakresie dotyczącym prawa do odliczenia
podatku naliczonego. Zdaniem organu, ze względu na fakt iż podatnik nie
prowadzi obecnie sprzedaży samochodów, transakcja nabycia nowego
samochodu nie może zostać uznana za związaną z działalnością
gospodarczą. W konsekwencji, podatnik nie będzie uprawniony do
odliczenia podatku naliczonego.
Podatnik złożył skargę na interpretację do WSA w Warszawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił uchylić powyższą
interpretację w zaskarżonej części. Zdaniem sądu obowiązek wywiązania
się z udzielonej gwarancji powstał wtedy, gdy skarżący dokonywał
sprzedaży samochodów. W związku z tym, sąd uznał, że w niniejszej
sprawie wymiana gwarancyjna samochodu związana jest z prowadzoną
działalnością gospodarczą. W konsekwencji podatnik będzie mógł
odliczyć VAT naliczony od zakupionego samochodu.
(Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2013 r., sygn. III SA/Wa 122/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Prawo do odliczenia
wynikający z faktury wysłanej drogą elektroniczną

podatku

VAT

Otrzymanie faktury VAT w formie pliku PDF, zeskanowanej
lub przesłanej faksem nie powoduje utraty prawa do
odliczenia podatku naliczonego.

Sprawa dotyczyła podatnika, który zwrócił się do organu podatkowego
z pytaniem, czy faktura VAT przesłana przez kontrahenta w formacie
PDF, zeskanowana lub przesłana faksem uprawnia do dokonania
odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na tej fakturze.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów o podatku VAT
dopuszczalna jest możliwość przesyłania faktur w formie załącznika do
maila lub faksem. Organ podkreślił, że powyższy sposób przesyłania
faktur jest równoważny w skutkach podatkowych z otrzymaniem faktury
w formie papierowej, o ile zostanie zapewniona autentyczność
pochodzenia i integralność treści przedmiotowych faktur. W związku
z tym, podatnik będzie mógł dokonać odliczenia podatku na podstawie
otrzymanych faktur VAT w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są
wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, pod
warunkiem, że nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88
ustawy o VAT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 8 sierpnia 2013r. sygn. IPTPP4/443-359/13-3/UNR)
Interpretacja indywidualna: Koszt wynajęcia mieszkania nie może
stanowić kosztu podatkowego przedsiębiorcy
Wydatki na wynajęcie mieszkania ze względu na ich osobisty
charakter nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych
prowadzonej działalności gospodarczej.
Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.
Na podstawie umowy podatnik jest zobowiązany do świadczenia usług u
kontrahenta. W związku ze znacznym oddaleniem miejscowości siedziby
kontrahenta od miejsca stałego zamieszkania podatnika, postanowił
wynająć tam mieszkanie.
Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej na
wniosek podatnika odmówił mu prawa do uznania wydatków na wynajem
mieszkania za koszty podatkowe prowadzonej działalności. Powyższe
wydatki są wydatkami o charakterze osobistym, które są ponoszone
w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Organ nie
dopatrzył się także pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskaniem lub
utrzymaniem źródła przychodu.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 12 sierpnia 2013r., sygn. IPTPB1/415-330/13-2/AP)

Prace legislacyjne
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT
W dniu 29 sierpnia 2013r. prezydent podpisał nowelizację
ustawy o VAT wprowadzającą m.in. odwrotne obciążenie
i solidarną odpowiedzialność w podatku VAT nabywcy
i odbiorcy w transakcjach związanych z obrotem tzw.
„towarami wrażliwymi”. O planowanych zmianach pisaliśmy
w poprzednich wydaniach „Nowości Podatkowych”.
Zmiany mają przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT przy obrocie
stalą, złotem i paliwami. Druga zmiana przepisów dotyczy objęcia
zwolnieniem z VAT darowizny żywności na rzecz organizacji pożytku
publicznego. Obejmie ono nie tylko producentów żywności, ale także inne
podmioty.
Większość przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem 1 października
2013r.
(Źródło: www.prezydent.gov.pl)
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