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Wyrok: Możliwość
zastosowania
indywidualnych stawek
amortyzacyjnych w PIT
wobec ulepszonego środka
trwałego
Podatnik na potrzeby
prowadzonej działalności
gospodarczej nabył własność
nieruchomości. Przedsiębiorca
planuje przeprowadzić
w lokalu prace adaptacyjne,
które nie przekroczą 30%
wartości początkowej
nieruchomości. Podatnik miał
wątpliwość, w jaki sposób
ustalić wartość początkową
środka trwałego na potrzeby
amortyzacji oraz jaka stawka
amortyzacji lokalu będzie
właściwa.
WSA w Rzeszowie, który
rozpoznał powyższe
zagadnienie, stwierdził, że
w przypadku remontu,
modernizacji, przebudowy,
rekonstrukcji lub adaptacji,
środek trwały nadający się do
używania jest ulepszany.
Jedynie w przypadku, gdy
nieruchomość obiektywnie nie
nadaje się do wykorzystywania

w działalności gospodarczej,
można stwierdzić, że w wyniku
przeprowadzonych prac
remontowych dochodzi do
utworzenia środka trwałego.
W związku z powyższym, że
przeprowadzona adaptacja
została uznana za ulepszenie
środka trwałego to – w ocenie
sądu – podatnik ma prawo do
zastosowania indywidualnej
stawki amortyzacji.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Rzeszowie z dnia
28 lipca 2015 r., sygn. akt
I SA/Rz 433/15)
Interpretacja
indywidualna: Sprzedaż
szablonów stron
internetowych a podatek
PIT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który miał wątpliwość co do
sposobu rozliczenia na gruncie
podatku PIT przychodów
uzyskiwanych ze sprzedaży
szablonów stron internetowych
na zagranicznym serwisie.

Dyrektor Izby Skarbowej
w wydanej w powyższej
sprawie interpretacji
indywidualnej stwierdził, że
należności, jakie
przedsiębiorca otrzyma, będą
stanowiły na potrzeby
rozliczenia w podatku PIT
przychód z praw majątkowych.
W związku z tym za moment
uzyskania przychodu należy
uznać moment uznania
rachunku bankowego.
Natomiast wysokość
uzyskanego w walucie obcej
przychodu należy ustalać
według kursu średniego walut
obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego
poprzedzającego dzień
uzyskania przychodu.
Jednocześnie organ podkreślił,
że zastosowanie 50% kosztów
uzyskania przychodu będzie
możliwe tylko w przypadku
uzyskania dochodu z tytułu
korzystania przez twórców
z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw
pokrewnych.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
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w Łodzi z dnia 10 lipca 2015 r.,
sygn. IPTPB1/4511-241/152/ASZ)
Interpretacja
indywidualna:
Przekazanie majątku
likwidowanej spółki
osobowej jej wspólnikowi
a podatek VAT
Przedsiębiorca prowadzący
działalność w formie spółki
osobowej wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie czy w momencie
rozwiązania spółki jawnej
czynność przekazania
wspólnikowi majątku w postaci
wierzytelności z tytułu
udzielonych mu pożyczek
będzie podlegać
opodatkowaniu podatkiem
VAT?
Zdaniem organu podatkowego,
czynność nabycia własnej
wierzytelności nie stanowi
dostawy towaru ani nie spełnia
też świadczenia usługi
w rozumieniu ustawy o VAT.
Zatem przeniesienie

wierzytelności nie stanowi
żadnej z czynności podlegającej
opodatkowaniu VAT.
W konsekwencji czynność ta
pozostaje poza zakresem
opodatkowania VAT. Wobec
tego, nabycie wierzytelności
z tytułu pożyczek udzielonych
wspólnikowi nie rodzi po
stronie podatnika, jako
nabywcy, obowiązku
podatkowego w podatku VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 23 lipca
2015 r., sygn. IBPP2/4512402/15/BW)
Nowości legislacyjne:
„Rządowa” nowelizacja
Ordynacji podatkowej
przyjęta przez Senat
W dniu 7 sierpnia 2015 r.
odbyło się posiedzenie
plenarne Senatu, podczas
którego odbyło się głosowanie
w sprawie ustawy o zmianie
ustawy Ordynacja podatkowa,
którego pomysłodawcą był
rząd. Decyzją Senatu podjęto
uchwałę o przyjęciu ustawy.

Senatorowie przegłosowali
także wprowadzenie poprawek,
których większość miała
charakter doprecyzowujący.
Nowelizacja wprowadza
zmiany w zakresie wydawania
interpretacji, odsetek za
zwłokę, zabezpieczeń hipoteką
lub zastawem skarbowym,
przedawnienia zobowiązań
podatkowych,
odpowiedzialności podatkowej
osób trzecich oraz
pełnomocnictw.
Poprawki muszą zostać
zaakceptowane przez Sejm.
Większość nowych przepisów
ma wejść w życie z dniem 1
stycznia 2016 r.
(Źródło senat.gov.pl)
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