nr 117/2015

Nowości Podatkowe PwC
19 listopada 2015 r.

W numerze:
Wyrok: Współpraca z fundacją a VAT
Interpretacja indywidualna: Odliczenie VAT przy zakupie samochodu przeznaczonego na wynajem
Interpretacja indywidualna: Dofinansowanie wycieczki dla pracowników a PIT
Nowości legislacyjne: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania
pełnomocnictw drogą elektroniczną
Wyrok: Współpraca
z fundacją a VAT
W ramach prowadzonej
działalności spółka zawarła
z fundacją umowę na realizację
wspólnego przedsięwzięcia
dobroczynnego. Oba podmioty
na podstawie tej umowy
wykonały określone zadania
i dzięki temu osiągnęły
wymierne korzyści. W związku
z tym zadane zostało pytanie,
czy czynności wykonywane
w ramach wspólnej realizacji
przedsięwzięcia stanowią
odpłatne świadczenie usług
przez spółkę na rzecz fundacji
i powinny zostać
opodatkowane podatkiem
VAT.
WSA orzekł, że w opisanej
sytuacji występuje wspólne
działanie wskazanych
podmiotów na rzecz
określonego celu, który
przynosi korzyść każdej stronie
umowy. Nie da się tu jednak
wyodrębnić elementu
odpłatności- w porozumieniu
nie zostało bowiem określone,
by którykolwiek z podmiotów
miał otrzymać określone
wynagrodzenie wypłacone

przez drugą stronę.
W konsekwencji należy uznać,
że czynności wykonywane
w ramach tej współpracy nie
stanowią odpłatnego
świadczenia usług przez spółkę
na rzecz fundacji i nie
podlegają opodatkowaniu
podatkiem VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
4 listopada 2015 r., sygn. akt
III SA/Wa 3979/14)
Interpretacja
indywidualna: Odliczenie
VAT przy zakupie
samochodu
przeznaczonego na
wynajem
Podatnik, w ramach
prowadzonej działalności
gospodarczej, wynajmuje
pomieszczenia na potrzeby
przedszkola. Obecnie planuje
dodatkowo zakup samochodu,
który przeznaczony zostanie na
wynajem przez ten sam
podmiot. Auto będzie
wykorzystywane jedynie w celu
dowożenia do przedszkola
dzieci i pracowników, a także

dojazdu dzieci na dodatkowe
zajęcia lub wycieczki. Najem
będzie opodatkowany
podatkiem VAT
i udokumentowany fakturą.
Podatnik zadał pytanie, czy
w opisanej sytuacji przysługuje
mu prawo do odliczenia kwoty
podatku naliczonego
w związku z zakupem auta.
Organ podatkowy wskazał, że
skoro podatnik nie zamierza
sam korzystać z samochodu,
a jedynie wynajmować go
osobie trzeciej (najem dla
przedszkola), a przedmiotowy
pojazd przeznaczony będzie
wyłącznie na potrzeby opisanej
wyżej działalności
gospodarczej, to podatnikowi
będzie przysługiwało prawo do
odliczenia pełnej kwoty
podatku naliczonego VAT
w związku z zakupem
przedmiotowego pojazdu
samochodowego, bez
konieczności prowadzenia
ewidencji przebiegu pojazdu.
Tym samym, jeżeli w danym
okresie rozliczeniowym kwota
podatku naliczonego będzie
wyższa od kwoty podatku
należnego, podatnik będzie
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miał prawo do zwrotu różnicy
podatku na rachunek bankowy.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 3 listopada
2015 r., sygn. IPTPP3/4512374/15-4/ALN)
Interpretacja
indywidualna:
Dofinansowanie wycieczki
dla pracowników a PIT
Pracodawca zamierza
zorganizować wycieczkę dla
pracowników i ich rodzin,
dofinansowaną z zakładowego
funduszu świadczeń
socjalnych. W związku z tym
pracownicy będą zobowiązani
do zapłaty jedynie części
odpłatności za udział w tym
wydarzeniu. Wycieczka ma na
celu integrację załogi, co
według pracodawcy korzystnie
wpływa na efektywność pracy
i budowanie właściwych relacji
służbowych. Pracodawca zadał
pytanie, czy otrzymana przez
pracowników kwota
dofinansowania do wycieczki
stanowi dla nich przychód,
który należy opodatkować
podatkiem PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że jeśli pracodawca
wykupi dla pracowników oraz
członków ich rodzin wycieczkę
integracyjną w biurze

turystycznym, a pracownik
pokryje z własnych środków
tylko część należności za
taką wycieczkę, to kwota
dofinansowania, pochodząca
z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, nie
będzie stanowić przychodu
pracownika ze stosunku pracy.
Nie można bowiem zakładać,
że gdyby wycieczka
integracyjna nie była
organizowana przez
pracodawcę, pracownik
wydałby pieniądze na
uczestnictwo w takim
przedsięwzięciu. W tym
wypadku otrzymany przychód
będzie zwolniony
z opodatkowania podatkiem
PIT, jako wartość nieodpłatnie
otrzymanego świadczenia.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 3 listopada
2015 r., sygn. IPTPB1/4511492/15-2/AG)
Nowości legislacyjne:
Projekt rozporządzenia
Ministra Finansów
w sprawie przesyłania
pełnomocnictw drogą
elektroniczną
W dniu 18 listopada 2015 r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano
projekt rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie

sposobu przesyłania w formie
dokumentu elektronicznego
pełnomocnictwa ogólnego,
pełnomocnictwa szczególnego
oraz pełnomocnictwa do
doręczeń.
Projekt zakłada przesyłanie
pełnomocnictwa ogólnego
przez portal podatkowy, który
jest platformą przeznaczoną do
kontaktu podatników
z urzędem, natomiast
pełnomocnictwa szczególnego
i do doręczeń- przez
elektroniczną skrzynkę
podawczą właściwego organu.
Opisany w rozporządzeniu
sposób przesyłania
pełnomocnictw w formie
dokumentu elektronicznego
ma zapewnić bezpieczeństwo,
wiarygodność
i niezaprzeczalność danych
zawartych w dostarczanych
dokumentach oraz chronić
przed nieuprawnionym
dostępem do nich.
Nowe przepisy mają wejść
w życie z dniem 1 stycznia
2016 r.
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