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Wyrok: Opodatkowanie
VAT za usługę wynajmu
jachtu
Podatnik zamierzał rozpocząć
działalność gospodarczą
polegającą na wynajmie jachtu
morskiego na rejsy trwające od
7 do 14 dni. Siedzibą
działalności podatnika miała
być Polska, ale jacht miał być
stale cumowany u wybrzeży
Grecji i tam też udostępniany
najemcom.
Na tle powyższego podatnik
zapytał czy świadczona usługa
będzie opodatkowana
podatkiem VAT w Polsce.

Interpretacja
indywidualna: Stawka
VAT dla dostawy kanapek,
świeżych sałatek oraz
ciastek
Przedsiębiorca wystąpił
o wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie, jaką
stawkę podatku VAT należy
zastosować do sprzedaży
kanapek, świeżych sałatek oraz
ciastek klasyfikowanych jako
gotowe posiłki i dania.

Naczelny Sąd Administracyjny
stwierdził, że usługa wynajmu
jachtu nie może być
klasyfikowana jako usługa
turystyczna, bowiem nie
wykazuje niezbędnej dla niej
złożoności. Stanowi natomiast
usługę krótkotrwałego najmu
środków transportu i jako taka
opodatkowana jest w miejscu,
w którym środek ten oddawany
jest do dyspozycji
usługobiorcy.

W ocenie organu podatkowego,
sprzedaż gotowych posiłków
może być opodatkowana
stawką VAT w wysokości 5%
gdy mieszczą się one w
grupowaniu PKWiU 10.85.1
i nie są produktami
o zawartości alkoholu powyżej
1,2%. Ponadto, sprzedawane
kanapki i gotowe do spożycia
sałatki nie towarzyszą
usługom, którym można
przypisać charakter
dominujący wskazujący na
działalność restauracyjną.

(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
sygn. akt I FSK 832/14)

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia

24 sierpnia 2015 r., sygn.
IBPP2/4512-554/15/RSz)
Interpretacja
indywidualna: Zapłata
podatku PCC jako koszt
uzyskania przychodów
w PIT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który miał wątpliwość
w zakresie możliwości
zaliczenia wydatków
poniesionych na zapłatę
podatku od czynności
cywilnoprawnych do kosztów
uzyskania przychodu
prowadzonej w formie spółki
komandytowej pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej
w interpretacji indywidualnej
stwierdził, że co do zasady
zapłacony przez spółkę
komandytową podatek od
czynności cywilnoprawnych,
związany z przekształceniem ze
sp. z o.o., który w sposób
pośredni wpłynie na uzyskanie,
zachowanie lub zabezpieczenie
źródła przychodów z
prowadzonej przez tą spółkę
pozarolniczej działalności
gospodarczej, może stanowić
koszt uzyskania przychodów
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w dacie jego poniesienia.
Organ podatkowy podkreślił,
że prawo to przysługuje jedynie
w części proporcjonalnej do
udziału w spółce. Dyrektor
dodał przy tym, że daty
poniesienia kosztu nie należy
utożsamiać z dniem zapłaty,
lecz z dniem ujęcia wydatku
w księgach rachunkowych na
podstawie otrzymanego
dowodu potwierdzającego jego
poniesienie.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
26 sierpnia 2015 r., sygn.
IBPB-1-1/4511-270/15/ŚS)

Nowości legislacyjne:
Ustawa o administracji
podatkowej opublikowana
w Dzienniku Ustaw
W dniu 31 sierpnia 2015 r.
w Dzienniku Ustaw
opublikowano ustawę z dnia
10 lipca 2015 r. o administracji
podatkowej.
Według ustawodawcy, ustawa
powstała w celu utworzenia
nowej Administracji
Podatkowej, której celem
będzie pobór podatków oraz
zapewnienie prawidłowego
wykonywania obowiązków
podatkowych ciążących na
podatnikach. Ponadto
przewidziane jest powołanie
dyrektora Biura Krajowej
Informacji Podatkowej, który
będzie organem właściwym za

wydawanie interpretacji
indywidualnych. Dodatkowo
fiskus chce ułatwić
podatnikom rozliczenia
fiskalne poprzez sieć centrów
obsługi, zwiększenie znaczenia
środków komunikacji
elektronicznej oraz asystentów
podatników działających
w urzędach skarbowych.
Ustawa z wyjątkami wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2016 r.
(Źródło: dziennikustaw.gov.pl)

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