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Wyrok: Organizowanie
przez bank ofert
promocyjnych dla
przedsiębiorców a PIT
Sprawa dotyczyła promocji
organizowanych przez bank dla
swoich klientów - osób
fizycznych i przedsiębiorców.
W związku z tą działalnością
powstało pytanie, w jaki
sposób na gruncie ustawy
o PIT traktować świadczenia
otrzymywane przez
przedsiębiorców podczas takiej
promocji.
WSA w Gliwicach orzekł, że
w sytuacji skierowania przez
bank ofert promocyjnych do
osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą,
związanych z zakupem innych
usług bankowych, wartość
otrzymanych świadczeń
stanowić będzie dla tych osób
– co do zasady - przychód
z pozarolniczej działalności
gospodarczej opodatkowany
zryczałtowanym podatkiem
PIT w wysokości 19%.
Podkreślono przy tym, że
podmiotem zobowiązanym do
pobrania i odprowadzenia
podatku od wartości
przekazanych świadczeń
będzie w tym przypadku bank.

(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Gliwicach z dnia
1 października 2015 r., sygn.
akt I SA/Gl 506/15)
Interpretacja
indywidualna: Wniesienie
do spółki cywilnej
udziałów
w nieruchomościach a PIT
Wnioskodawca jest
wspólnikiem spółki cywilnej,
do której drugi wspólnik
zamierza wnieść wkład
niepieniężny w postaci 50%
udziału w nieruchomościach
gruntowych. Podatnik powziął
wątpliwość, czy w związku
z takim wniesieniem,
powstanie u niego przychód
podlegający opodatkowaniu
PIT.
Organ podatkowy
w interpretacji indywidualnej
stwierdził, że czynność
wniesienia wkładu przez
wspólników jest warunkiem
istnienia spółki cywilnej i nie
generuje przychodu
w rozumieniu ustawy o PIT.
Wobec tego, wniesienie aportu
nie spowoduje – po stronie
innego wspólnika – powstania

przychodu podlegającego
opodatkowaniu PIT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
23 września 2015 r.,
sygn. IBPB-1-1/4511322/15/ZK)
Interpretacja
indywidualna: Usługi
projektowania wnętrz –
stawka VAT
Podatnik prowadzi
jednoosobową działalność
gospodarczą, przedmiotem
której jest przygotowywanie
projektu oraz pozostałe
obowiązki projektanta wnętrz
wraz z przeniesieniem
autorskich praw majątkowych
do opracowanego projektu.
Z tego tytułu klient jest
zobowiązany zapłacić
jednorazowo wynagrodzenie.
Przedsiębiorca zadał pytanie,
czy świadczone przez niego
usługi podlegają
opodatkowaniu preferencyjną
stawką VAT w wysokości 8%.
Dyrektor IS przychylił się do
stanowiska podatnika
wskazując, że prowadzona
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działalność stanowi usługi
twórców i artystów
wykonawców w rozumieniu
przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach
pokrewnych, wynagradzane
w formie honorariów za
przekazanie lub udzielenie
licencji do praw autorskich lub
praw do artystycznego
wykonania. A takie należności
na podstawie przepisów
ustawy o VAT są one
opodatkowane stawką podatku
w wysokości 8%.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
22 września 2015 r.,
sygn. IBPP2/4512616/15/WN)

Nowości legislacyjne:
Ustawa o wspieraniu
innowacyjności
zaakceptowana przez
Senat
W dniu 1 października 2015 r.
Senat podjął uchwałę
w sprawie ustawy o wspieraniu
innowacyjności. Decyzją Izby
Wyższej ustawa uzyskała
aprobatę w brzmieniu
nadanym przez Sejm. W toku
prac senackich nie
wprowadzono zmian.
Ustawa powstała z inicjatywy
poprzedniego Prezydenta. Jej
postanowienia przewidują
m.in. zastąpienie ulgi na nowe
technologie ulgą w podatkach

dochodowych pozwalające
uwzględnić w rozliczeniach
podatkowych wydatków
poniesionych w związku
z prowadzeniem działalności
badawczo - rozwojowej.
Ustawa zostanie skierowana do
podpisu Prezydenta.
Nowe przepisy wejdą w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.
(Źródło: senat.gov.pl)
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