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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce jedenaste
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
Orzeczenie sądowe: Kompensata z rachunku bankowego nie daje prawa
do korekty VAT
W dniu 19 czerwca 2013r. WSA w Gliwicach wydał wyrok,
w którym stwierdził, że kompensata nie jest dopuszczalną
formą potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

W uzasadnieniu wyroku sąd przychylił się do twierdzeń prezentowanych
przez organy podatkowe w sporze z podatnikiem. Sąd wskazał, że data
potrącenia wynikająca z wyciągu bankowego nie pozwala na
jednoznaczne określenie terminu obniżenia podstawy opodatkowania
w podatku VAT. W związku z powyższym nie można uznać za skuteczne
potwierdzenia odbioru faktury korygującej w formie wyciągu bankowego.
Wyciąg taki nie zawiera daty otrzymania konkretnych faktur
korygujących i nie wskazuje w sposób jednoznaczny daty otrzymania
przez podatnika potwierdzenia otrzymania przez nabywcę korekty.
(Ustne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2013r., sygn. akt I SA/Gl 561/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna
nie podlega VAT
Darowizna
przedsiębiorstwa,
spełniającego
definicję
przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie
podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego sprzedaż mebli. W związku z
planowanym przejściem na emeryturę, podatnik zamierza przekazać
prowadzoną działalność jako „przedsiębiorstwo” w formie darowizny
synowi. W skład przedsiębiorstwa wchodzić będzie nieruchomość,
budynki warsztatowe, maszyny oraz inne urządzenia, narzędzia, zapasy
materiałowe i samochody. Podatnik zaznaczył, że syn w przyszłości
kontynuować będzie prowadzenie działalności gospodarczej.
W związku w powyższym, podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie
interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia stanowiska, zgodnie z
którym w związku z planowanym sporządzeniem umowy darowizny nie
będzie on zobowiązany do zapłaty podatku VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W
wydanej interpretacji organ podatkowy uznał, że przedmiotem darowizny
będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
Zgodnie natomiast z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie
stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
części przedsiębiorstwa. W konsekwencji, zdaniem Dyrektora Izby
Skarbowej, darowizna przedsiębiorstwa na rzecz syna podatnika nie
będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21
sierpnia 2013 r., sygn. IPTPP4/443-345/13-4/OS)

Interpretacja indywidualna: Koszt rozbiórki zlikwidowanych środków
trwałych a wartość początkowa inwestycji
Nakłady poczynione na rozbiórkę środka trwałego w celu
realizacji inwestycji zwiększają wartość początkową nowego
obiektu i mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych
przedsiębiorcy poprzez odpisy amortyzacyjne.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który był w posiadaniu budynku,
wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej jako środek
trwały. Ze względu na rozpoczęcie nowej inwestycji, podatnik planował
likwidację tego budynku i postawienie na jego miejscu nowego.
W związku z tym zapytał organ podatkowy czy koszt rozbiórki
zlikwidowanych środków trwałych zwiększy wartość początkową nowo
budowanego budynku.
Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.
Koszt rozbiórki jest związany z nową inwestycją i zwiększa wartość
początkową powstającego budynku. Nakłady na rozbiórkę będą stanowić
koszty uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane,
zgodnie z art. 22 ustawy o PIT, od pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym środek trwały wprowadzony zostanie do ewidencji.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 8 sierpnia 2013r., sygn. IPTPB1/415-295/13-7/DS)

Pisma urzędowe
Fiskus przeciwny rozszerzeniu statusu małego podatnika
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację
poselską stanęło na stanowisku, iż w najbliższym czasie nie
planuje się rozszerzenia grupy uprawnionej do statusu
małego podatnika.
Posłowie w interpelacji nr 18790 zapytali ministra, czy rozważa
podwyższenie limitu wartości sprzedaży klasyfikującego przedsiębiorcę
jako tzw. małego podatnika do 2 mln EUR przychodu ze sprzedaży
w roku podatkowym (z obecnego poziomu 1 200 000 EUR). Taki postulat
zgłasza szerokie grono przedsiębiorców.
Ministerstwo Finansów odpowiedziało jednak, że ze względu na trudną
sytuację finansów publicznych, limit nie zostanie podniesiony. Zdaniem
strony rządowej, obniżenie należnego podatku dochodowego przez
objęcie preferencjami większej liczby podatników oznacza zmniejszenie
wpływów budżetowych. W konsekwencji, spowoduje to wzrost deficytu

lub konieczność znalezienia alternatywnych źródeł dochodu, co może
mieć niekorzystne następstwa społeczne.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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