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Wy rok: Zasadność wystawiania faktur VAT w przypadku spornego wypowiedzenia umowy najmu
Interpretacja indywidualna: Organizacja obozu językowego a VAT
Interpretacja indywidualna: Wy kupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas podróży
służbowej a PIT
Nowości legislacyjne: Nowelizacja Ordynacji podatkowej podpisana przez Prezydenta
Wy rok: Zasadność
wy stawiania faktur VAT
w przypadku spornego
wy powiedzenia umowy
najmu
Spółka wynajmowała lokal
handlowy na okres pięciu lat.
Przed upływem tego czasu
najemca bezpodstawnie
wy powiedział umowę, przestał
korzystać z lokalu i płacić
czynsz. Spółka uznała to
wy powiedzenie za
bezskuteczne i wystąpiła na
drogę sądową z powództwem
o zapłatę należności
wy nikających z umowy.
Jednocześnie postawione
zostało pytanie, czy
w przypadku sporu
dotyczącego obowiązywania
umowy, spółka powinna nadal
wy stawiać faktury VAT?
WSA orzekł, że jeżeli umowę
najmu zawarto na czas
określony, zawierając w jej
treści szczegółowe warunki
wy powiedzenia, zaś następnie
wy powiedzenie umowy przez
najemcę było pozbawione
podstaw faktycznych
i prawnych, to należy uznać iż
stosunek prawny pomiędzy

stronami umowy nie ustał. Nie
przesądza o tym również
fizy czne opuszczenie lokalu
przez najemcę. Skoro zaś
wy powiedzenie umowy było
bezskuteczne, to nawet
pomimo sporu co do jej
obowiązywania, należy uznać,
że wy najmujący nadal
świadczy usługę na rzecz
najemcy. Tym samym
wy najmujący jest zobowiązany
do wystawienia faktur za
poszczególne okresy do końca
obowiązywania umowy.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Rzeszowie z dnia
1 2 października 2015 r.,
sy gn. akt I SA/Rz 7 92/15)
Interpretacja
indywidualna: Organizacja
obozu językowego a VAT
Wnioskodawca prowadzi
działalność gospodarczą
polegającą na odpłatnym
świadczeniu usług nauczania
języków obcych. Organizuje
także obozy językowe dla dzieci
i młodzieży. W czasie pobytu
uczestnicy mają zapewniony
intensywny program

szkoleniowy oraz zajęcia
rekreacyjne, opiekę
wy chowawcy, zakwaterowanie,
wy żywienie i ubezpieczenie.
Wnioskodawca zadał pytanie,
czy organizacja przez niego
obozów językowych korzysta ze
zwolnienia przewidzianego dla
usług nauczania języków
obcych oraz dostawy towarów
i świadczenia usług ściśle
z nimi związanych.
Organ podatkowy stwierdził, że
wy konywana przez
Wnioskodawcę usługa
polegająca na organizacji
obozu językowego nie może
korzystać ze wskazanego
zwolnienia, gdyż nie stanowi
ona w całości usługi nauczania
języka obcego. Czynności
nauczania języka są bowiem
jedynie częścią kompleksowej
usługi organizacji obozu, na
którą składają się również inne
wy konywane przez
Wnioskodawcę świadczenia,
takie jak: zajęcia rekreacyjne,
opieka wychowawcza,
zakwaterowanie, wyżywienie,
transport, opieka medyczna
i ubezpieczenie. Dy rektor IS
ustalił, że przedmiotowe usługi
podlegają opodatkowaniu na
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zasadach przewidzianych dla
świadczenia usług turystyki.
(Interpretacja indywidualna
Dy rektora Izby Skarbowej w
Katowicach z dnia 30 września
2015 r., sygn. IBPP1/4512591/15/AW)
Interpretacja
indywidualna:
Wy kupienie polisy
ubezpieczeniowej dla
pracownika na czas
podróży służbowej a PIT
Wnioskodawca jest
przedsiębiorcą, którego
pracownicy odbywają
zagraniczne podróże służbowe.
Na czas tych podróży
wy kupowane są polisy
ubezpieczeniowe, które
zabezpieczają pracodawcę
przed ewentualną
koniecznością zwrotu kosztów
poniesionych przez pracownika
za granicą. W tej sytuacji
wnioskodawca powziął
wątpliwość, czy pracownik
z tego tytułu uzyskuje przychód
opodatkowany PIT.
Dy rektor IS stwierdził, że
poniesienie przez pracodawcę
kosztów wykupienia polisy
ubezpieczeniowej we
wskazanym zakresie (koszty
leczenia, pakiet assistance,
ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków)
powoduje zabezpieczenie się
pracodawcy przed
nieprzewidzianymi wydatkami

związanymi ze zwrotem na
rzecz pracownika wydatków na
wy padek ziszczenia się
określonych w umowie
ubezpieczenia okoliczności, do
czego obliguje Wnioskodawcę
Kodeks Pracy i rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki
Społecznej. W związku z tym
wy kupienie polisy
ubezpieczeniowej dla
pracownika nie będzie
generować po jego stronie
powstania przychodu. Również
w kategorii przychodu nie
można rozpatrywać objęcia
polisą odpowiedzialności
cy wilnej i ubezpieczenia za
bagaż, gdyż objęcie polisą tej
kategorii świadczeń dotyczy
także ochrony interesu
pracodawcy. Zatem pracownik,
któremu Wnioskodawca zleca
wy jazd służbowy za granicę,
nie uzyskuje żadnych korzyści
z ty tułu wykupionego przez
Wnioskodawcę ubezpieczenia,
co oznacza, że z tego tytułu nie
powstaje przychód dla
pracownika.

z dnia 10 września 2015 r.
o zmianie ustawy Ordynacja
podatkowa oraz niektórych
innych ustaw.

(Interpretacja indywidualna
Dy rektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
24 września 2015 r., sygn.
IBPB-2-1/4511-290/15/AD)

Poza nielicznymi wyjątkami
zmienione przepisy wchodzą
w ży cie z dniem 1 stycznia
2016 r.

Nowości legislacyjne:
Nowelizacja Ordynacji
podatkowej podpisana
przez Prezydenta
W dniu 5 października 2015 r.
Prezydent podpisał Ustawę

Celem nowelizacji jest
usprawnienie procedur
podatkowych, czego skutkiem
ma być łatwiejszy kontakt
podatników z organami oraz
efektywniejszy pobór
podatków. Nowe regulacje
wprowadzają zmiany między
inny mi w zakresie kontroli
i zobowiązań podatkowych.
Ustawa na nowo określa
instytucję pełnomocnictwa
procesowego, dzieląc je
na pełnomocnictwo ogólne,
szczególne i do doręczeń oraz
przewidując wykorzystanie
środków komunikacji
elektronicznej do składania
pełnomocnictw. Znajdują się
w niej także unormowania
sposobu komunikowania
wnioskodawcy o wydaniu na
jego wniosek interpretacji
indywidualnej lub o innym
rozstrzygnięciu sprawy.

(Źródło: prezydent.pl)
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