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Wy rok: Wykorzystywanie
samochodu służbowego
dla celów prywatnych jako
nieodpłatne świadczenie
w PIT
Spółka planuje udostępnić
swoim pracownikom
samochody osobowe, aby
umożliwić im właściwą
realizację obowiązków
służbowych. Według
wprowadzonego przez spółkę
regulaminu, pracownicy będą
mogli używać samochodów
służbowych także w celach
prywatnych - po godzinach
pracy i w weekendy. Wszelkie
koszty, związane z używaniem
pojazdów, ponosić będzie
spółka. W związku z tym
zadano pytanie, jak należy
obliczać wartość nieodpłatnego
świadczenia przysługującego
pracownikowi z tytułu
wy korzystywania samochodu
służbowego.
WSA orzekł, że wartość
wskazanego nieodpłatnego
świadczenia powinna
obejmować wszystkie wydatki,
które pracodawca ponosi na
utrzymanie samochodów
udostępnianych pracownikom.

W związku z tym należy wliczyć
do niej zarówno koszty stałe
utrzymania samochodu (takie
jak ubezpieczenie, bieżące
naprawy, wymianę części czy
przeglądy okresowe), jak
również wydatki bieżące,
ponoszone na paliwo.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA we Wrocławiu z dnia
23 listopada 2015 r., sygn. akt
I SA/Wr 1595/15)
Interpretacja
indywidualna:
Opodatkowanie VAT
kosztów transportu
Podatnik jest przedsiębiorcą
posiadającym salon optyczny.
W ramach tej działalności
sprzedaje towary medyczne,
takie jak soczewki, czy okulary
korekcyjne, które
opodatkowane są stawką
V AT 8%. Podatnik prowadzi
także sprzedaż wysyłkową za
pośrednictwem sklepu
internetowego. Osoby
nabywające towary w ten
sposób obciążone są kosztami
wy syłki, które podatnik
wy szczególnia na fakturze jako

oddzielną pozycję i stosuje do
nich stawkę VAT w wysokości
8%. Podatnik zadał pytanie,
czy przyjęty przez niego sposób
opodatkowania kosztów
przesyłki jest zgodny
z przepisami ustawy VAT.
Organ podatkowy wskazał, że
zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami,
dopuszczalne jest ujęcie na
fakturze kosztów przesyłki
w pozycji odrębnej od ceny
nabywanych przedmiotów, ale
opisanej jako integralna część
towaru (stanowiąca jednolitą
podstawę opodatkowania).
Koszty usługi transportowej,
ponoszone w związku
z wy syłkową sprzedażą
towarów, zwiększają kwotę
należną od nabywcy z tytułu
dostawy tych towarów oraz
powinny być opodatkowane
według stawki podatkowej
właściwej dla realizowanej
sprzedaży. W omawianym
przypadku jest to stawka
preferencyjna 8%.
(Interpretacja indywidualna
Dy rektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 13 listopada
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2015 r., sygn. IPTPP3/4512458/15-2/BM)
Interpretacja
indywidualna:
Rekompensata z tytułu
rozwiązania umowy
o pracę a PIT
Pracodawca rozwiązał
z pracownikiem umowę
o pracę na zasadzie
porozumienia stron na
podstawie wewnętrznego
programu dobrowolnych
odejść. Pracownikowi została
wy płacona rekompensata
pieniężna mająca na celu
wy równanie szkody
poniesionej przez niego
w związku z utratą tytułu do
osiągania wynagrodzenia. Od
wy płaconej kwoty
rekompensaty pracodawca
odprowadził zaliczki na
podatek dochodowy od osób
fizy cznych i ujął je w informacji
rocznej PIT-11. W opisanej
sy tuacji zadane zostało
py tanie, czy kwoty wypłacone
pracownikowi tytułem
rekompensaty za rozwiązanie
umowy o pracę korzystają ze
zwolnienia podatkowego
według przepisów ustawy PIT.
Dy rektor Izby Skarbowej
uznał, że na mocy przepisów
ustawy wolne od podatku PIT
są otrzymane odszkodowania

lub zadośćuczynienia, jeżeli ich
wy sokość wynika z układów
zbiorowych pracy lub innych
wewnętrznych porozumień
zawartych pomiędzy
pracodawcą a pracownikami.
W opisanej sytuacji spełniony
został niniejszy warunek,
wobec czego należy stwierdzić,
że wy płacone pracownikowi
świadczenie korzysta ze
zwolnienia podatkowego. Co za
ty m idzie, odprowadzona przez
pracodawcę zaliczka stanowi
nienależnie pobrany podatek
i będzie podlegać zwrotowi na
podstawie zeznania rocznego
pracownika i wniosku
o stwierdzenie nadpłaty.
(Interpretacja indy widualna
Dy rektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 1 2 listopada
2015 r., sy gn. IPTPB3/451 1 21 8/1 5-2/MK)
Nowości legislacyjne:
Projekt ustawy
zm ieniającej ustawę o PIT
przyjęty przez Sejm
W dniu 25 listopada 2015 r.
Sejm przyjął ustawę o zmianie
ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizy cznych.

Zostanie ona nałożona na
odszkodowania z tytułu zakazu
podejmowania zatrudnienia
w podmiotach
konkurencyjnych i odprawy
wy płacane członkom zarządu
spółek z udziałem Skarbu
Państwa, które przekraczają
określoną w ustawie kwotę
(w przypadku odprawy jest to
trzykrotność miesięcznego
wy nagrodzenia członka
zarządu, natomiast dla
odszkodowań z tytułu zakazu
konkurencji dwunastokrotność tego
wy nagrodzenia). Celem takiej
regulacji jest – jak wskazano
w uzasadnieniu nowelizacji skuteczniejsze
przeciwdziałanie przyznawaniu
zby t wysokich odpraw
i odszkodowań, a także
dostosowanie ich do
rozsądnych i uczciwych
standardów.
Nowe przepisy mają wejść
w ży cie z dniem 1 stycznia
2016 r.
(Źródło: sejm.gov.pl)

Dodatkowe
informacje
www.pwc.pl

Nowelizacja zakłada
wprowadzenie specjalnej
stawki PIT w wysokości 70%.
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