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Wyrok: Możliwość
zaliczenia do kosztów
podatkowych PIT
odszkodowania dla
rodziny zmarłego w pracy
pracownika
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, którego
pracownik zmarł w wyniku
wypadku przy pracy.
W związku z wyrokiem
sądowym podatnik poniósł
wydatki tytułem
odszkodowania, kosztów
pogrzebu, należnych odsetek,
kosztów sądowych oraz
zastępstwa procesowego.
Wobec powyższego
przedsiębiorca miał
wątpliwość, czy powyższe
wydatki mogą stanowić koszt
podatkowy prowadzonej
działalności gospodarczej.
Naczelny Sąd Administracyjny
w wydanym wyroku stwierdził,
że sporne wydatki mogą zostać
zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów podatnika. Sąd
podkreślił, że niewątpliwie
wydatki zostały poniesione
w związku z wypadkiem

pracownika podczas
świadczenia pracy. W związku
z tym koszty pozostawały
w pośrednim związku
z zachowaniem źródła
przychodów. NSA przychylił
się do argumentacji spółki, że
wypłacona rodzinie zmarłego
pracownika kwota stanowi
dobrą praktykę pracodawcy,
która ma wpływ na
postrzeganie zakładu pracy
przez pozostałych
pracowników i stanowi
zabezpieczenie stabilności
zatrudnienia w zakładzie oraz
jego funkcjonowania.
(Ustne uzasadnienie wyroków
NSA z dnia 18 sierpnia 2015 r.,
sygn. akt II FSK 1465/13,
II FSK 2636/13, II FSK
2824/13)
Interpretacja
indywidualna: Podstawa
opodatkowania VAT przy
otrzymaniu odsetek od
wierzytelności
Podatnik w ramach
prowadzonej działalności
zajmuje się m.in. windykacją

należności od zleceniodawców.
Przedsiębiorca wystąpił o
wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie czy
odsetki od wymagalnych i
wyegzekwowanych
wierzytelności, które stanowią
wynagrodzenie dla podatnika,
będą podlegały
opodatkowaniem podatkiem
VAT tak, jak wynagrodzenie
zasadnicze?
Organ podatkowy wydał
interpretację indywidualną, w
której stwierdził, że skoro
odsetki stanowią składnik
zapłaty za usługę windykacji
należności, to powinny one być
zaliczone do podstawy
opodatkowania usługi głównej.
Wobec tego przedsiębiorca jest
zobowiązany do
opodatkowania podatkiem
VAT całości otrzymanego
wynagrodzenia stawką
podatku VAT w wysokości
23%, ponieważ usługa
windykacji wierzytelności nie
jest usługą zwolnioną
z opodatkowania.
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(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej w
Katowicach z dnia 10 sierpnia
2015 r., sygn. IBPP2/4512485/15/ICz)
Interpretacja
indywidualna: Ustalenie
wartości początkowej
środków trwałych
otrzymanych w
darowiźnie na potrzeby
PIT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który zapytał,
w jaki sposób ustalić wartość
początkową środków trwałych
oraz wartości niematerialnych
i prawnych wchodzących
w skład zorganizowanej części
przedsiębiorstwa, nabytych
w drodze darowizny, dla celów
naliczenia amortyzacji
podatkowej w jednoosobowej
firmie prowadzonej w oparciu
o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej
w interpretacji indywidualnej
stwierdził, że przy ustaleniu
wartości początkowej nabytych
w drodze darowizny
składników majątku
wykorzystywanego na potrzeby
prowadzonej działalności,
prawidłowym będzie
zastosowanie wartości

rynkowej z dnia nabycia, o ile
umowa darowizny nie określa
ich wartości w niższej
wysokości. Organ podkreślił
jednak, że łączna wartość
środków trwałych nie może być
wyższa od różnicy pomiędzy
wartością tego
przedsiębiorstwa albo jego
zorganizowaną częścią
a wartością składników mienia,
niebędących środkami
trwałymi ani wartościami
niematerialnymi i prawnymi,
określoną dla celów podatku
od spadków i darowizn.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
11 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB1-1/4511-212/15/ZK)
Nowości legislacyjne:
Obwieszczenie Ministra
Finansów w sprawie
górnych granic stawek
podatków lokalnych
W dniu 20 sierpnia 2015 r. na
stronie internetowej
Ministerstwa Finansów
pojawiła się informacja, że
Minister Finansów podpisał
dnia 5 sierpnia 2015 r.
obwieszczenie w sprawie
górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2016 r.

W obwieszczeniu ustalono
maksymalną wysokość stawek
podatków i opłat lokalnych
w oparciu o wskaźnik cen
towarów i usług
konsumpcyjnych w pierwszym
półroczu 2015 r. w stosunku do
pierwszego półrocza 2014 r.,
Nie dokonano natomiast zmian
stawek podatku od
nieruchomości od gruntów pod
wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
oraz podatku od środków
transportowych od autobusów,
ponieważ ich wysokość została
ustalona w nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw.
Resort podkreślił, że stawki
opłaty reklamowej na 2016 rok
zostaną ogłoszone po wejściu
w życie przepisów
normujących zasady jej
pobierania.
(Źródło: mf.gov.pl)
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