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Wyrok: Wydatki na czynsz
za lokal
niewykorzystywany
w działalności
gospodarczej a koszt
podatkowy w CIT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który na
potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej
zawarł umowy najmu lokali
użytkowych. Prowadzenie
działalności w jednym z nich
okazało się nierentowne.
Podatnik zrezygnował więc ze
świadczenia usług w tej
lokalizacji. Jednakże
wynajmujący nie wyraża zgody
na przedterminowe
rozwiązanie stosunku najmu,
a zaistniałe okoliczności nie
stanowią przesłanek
wskazanych w umowie
uprawniających do odstąpienia
od umowy.
Wobec takiej sytuacji, podatnik
wystąpił do organu
podatkowego o potwierdzenie,
że może on poniesione wydatki
na rzecz wynajmującego
z tytułu czynszu zaliczyć do

kosztów podatkowych
prowadzonej działalności.
Dyrektor Izby Skarbowej
w interpretacji indywidualnej
odmówił prawa do takiego
zaliczenia.
Wojewódzki Sąd
Administracyjny, który
rozstrzygnął powyższą kwestię
uznał, że sporne wydatki nie
mogą zostać zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów
podatnika. W uzasadnieniu
stwierdzono także, że zapłata
czynszu za dany miesiąc nie
wiąże się z uzyskaniem
przychodu, a więc nie spełnia
definicji kosztu podatkowego.
Sąd podkreślił, że podatnik nie
może sobie rekompensować
przepisami podatkowymi
skutków ryzyka gospodarczego.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Rzeszowie z dnia
1 września 2015 r., sygn. akt
I SA/Rz 638/15)

Interpretacja
indywidualna: Zbycie
przedsiębiorstwa na rzecz
wspólnika a VAT
Wspólnik spółki cywilnej
zamierza nabyć od spółki część
udziałów przypadającą
drugiemu wspólnikowi.
Podatnik miał jednak
wątpliwość, czy zbycie przez
spółkę cywilną na rzecz
jednego ze wspólników
przedsiębiorstwa podlegać
będzie przepisom ustawy
o VAT i spowoduje powstanie
obowiązku podatkowego spółki
cywilnej w zakresie tego
podatku.
Organ podatkowy
w interpretacji indywidualnej
stwierdził, że przekazanie
wspólnikowi spółki całego jej
przedsiębiorstwa nie będzie
podlegać opodatkowaniu
podatkiem od VAT na mocy
art. 6 pkt 1 ustawy, zgodnie
z którym przepisów ustawy
o VAT nie stosuje się do
transakcji zbycia
przedsiębiorstwa. W rezultacie
czynność ta nie będzie
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skutkować powstaniem
obowiązku podatkowego
w zakresie tego podatku.

zadano pytanie, jak należy
rozliczyć koszt zakupu
motocykli.

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 13 sierpnia
2015 r., sygn. IPTPP3/4512187/15-4/JM)

Dyrektor Izby Skarbowej
potwierdził stanowisko
podatnika, że w przypadku
używania motocykli przez
okres krótszy niż 1 rok cenę ich
nabycia należy zaliczyć do KUP
w momencie zakupu.
Natomiast w przypadku
używania przez dłuższy okres
należy motocykle zliczyć do
środków trwałych, dokonać
korekty KUP i poddać
amortyzacji.

Interpretacja
indywidualna: Rozliczenie
na gruncie PIT motocykla
używanego w działalności
gospodarczej
Wnioskodawca zamierza
prowadzić działalność
gospodarczą polegająca na
budowie osłony na silniki
i motocykle. W tym celu
zakupuje motocykle do
przeprowadzanie testów
mocowania oraz testów
zderzeniowych. Zwykle
motocykl taki nie będzie
używany dłużej niż rok.
W związku z powyższym

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
25 sierpnia 2015 r., sygn.
IBPB-1-1/4511-272/15/AP)
Nowości legislacyjne: Sejm
przyjął nowelizację
Ordynacji podatkowej z
poprawkami Senatu

W dniu 11 września 2015 r.,
Sejm przyjął nowelizację
Ordynacji podatkowej w
brzmieniu uwzględniającym
poprawki senackie.
Ustawa wprowadza szereg
zmian do Ordynacji
podatkowej, m.in. w zakresie
pełnomocnictw ogólnych w
procedurach podatkowych,
ujednoliconej formy
elektronicznych raportów z
ksiąg podatkowych oraz
dowodów księgowych.
Nowelizacja trafi teraz do
podpisu Prezydenta.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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