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Wy rok: Impreza
organizowana w sali
zabaw stanowi usługę
wstępu według ustawy
o VAT
Spółka jest właścicielem sali
zabaw, w której cyklicznie
organizuje wydarzenia
artystyczne adresowane do
dzieci. W programie wydarzeń
przewidziane są zorganizowane
gry i konkursy, a także
możliwość swobodnego
korzystania z wyposażenia sali.
Opłata za bilet wstępu na taką
zabawę jest wyższa niż
codzienne stawki przewidziane
za wstęp do obiektu. W tej
sy tuacji spółka zadała pytanie,
jak należy opodatkować wstęp
na specjalne wydarzenia
organizowane w sali zabaw.
NSA orzekł, że jeżeli klient
wchodzi do obiektu i korzysta
ze wszystkich urządzeń czy
zajęć prowadzonych w ramach
normalnego funkcjonowania
tego obiektu, to mamy do
czynienia z usługą wstępu,
która uprawnia do
zastosowania obniżonej stawki
V AT w wysokości 8%. Jeżeli

jednak klub zapewnia
klientowi jakieś usługi
ponadstandardowe, np.
w postaci dodatkowego
posiłku, czy możliwości
wy kupienia indywidualnych
zajęć z instruktorem, to należy
stwierdzić, że usługi te nie
mieszczą się w pojęciu „wstęp”.
Nie może budzić wątpliwości,
że jeżeli impreza organizowana
w sali jest powszechnie
dostępna, w takim samym
zakresie dla każdego kto kupił
bilet, należy uznać, że mamy
do czynienia z usługą wstępu.
Badając, czy usługa jest usługą
wstępu, należy zbadać zatem
jaki charakter ma dostęp do
imprezy - czy jest powszechny
czy zindywidualizowany.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 16 grudnia 2015 r.,
sy gn. akt I FSK 1402/14)
Interpretacja
indywidualna: Aport
wierzytelności do spółki
komandytowej a VAT
Spółka prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie
udzielania pożyczek

pieniężnych. W najbliższym
czasie planuje wnieść do nowo
utworzonej spółki
komandytowej wkład
niepieniężny w postaci
wierzytelności z tytułu
niespłaconych pożyczek. W tej
sy tuacji zadane zostało
py tanie, czy aport
wierzytelności do spółki
komandytowej będzie
opodatkowany podatkiem
V AT.
Organ podatkowy wskazał, że
czynności polegającej na
zbyciu wierzytelności w formie
aportu nie można uznać za
dostawę towaru, gdyż
wierzytelność stanowi prawo
majątkowe, które według
przepisów ustawy o VAT, nie
mieści się w zakresie pojęcia
„towar”. Aport własnych
wierzytelności nie stanowi
również świadczenia usługi,
ponieważ jest ono jedynie
przejawem wykonania prawa
własności w stosunku do
wierzytelności. Tym samym
należy stwierdzić, że czynność
wniesienia do spółki
komandytowej wkładu
niepieniężnego w postaci
wierzytelności pozostanie poza
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zakresem opodatkowania
podatkiem VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dy rektora Izby Skarbowej
w Warszawie z dnia 2 listopada
2015 r., sygn. IPPP3/451287 5/15-2/KP)
Interpretacja
indywidualna:
Finansowanie zajęć
antystresowych dla
pracowników a PIT
Spółka zatrudnia
pracowników, którzy przy
wy konywaniu czynności
zawodowych, narażeni są na
silny stres ze względu na presję
wy wieraną przez klientów
i konkurencję, a także częste
kontrole. W związku z tym
spółka postanowiła
sfinansować dla swoich
pracowników zajęcia, które
mają na celu złagodzenie
stresu i napięcia
emocjonalnego. W tej sytuacji
pracodawca zadał pytanie, czy
wskazane świadczenie
spowoduje powstanie
przychodu po stronie
pracowników według ustawy
o PIT.
Dy rektor Izby Skarbowej
stwierdził, że sfinansowane przez
pracodawcę zajęcia antystresowe

nie generują po stronie
pracowników przychodu do
opodatkowania. Koszt związany
z organizacją zajęć ponoszony
jest bowiem w interesie
pracodawcy, a co za tym idzie
pracownicy nie otrzymują od
niego jakiejkolwiek korzyści
w postaci powiększenia aktywów
lub uniknięcia wydatków, które
musieliby ponieść. W związku
z ty m należy zauważyć, że
opisana sytuacja nie powoduje
powstania obowiązku
podatkowego, a spółka nie ma
obowiązku doliczania wartości
opłaconych zajęć do przychodów
pracowników.
(Interpretacja indywidualna
Dy rektora Izby Skarbowej
w Warszawie z dnia 10 grudnia
2015 r., sygn. IPPB4/45111 265/15-3/JK)
Nowości legislacyjne:
Projekt nowelizacji
Ordynacji podatkowej
wprowadzającej klauzulę
przeciwko unikaniu
opodatkowania –
skierowany do konsultacji
W dniu 29 grudnia 2015 r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano
projekt ustawy o zmianie
ustawy Ordynacja podatkowa.

Jak wskazano w uzasadnieniu
projektu, celem regulacji jest
wprowadzenie do polskiego
prawodawstwa klauzuli
przeciwko unikaniu
opodatkowania.
Proponowana klauzula
przeciwko unikaniu
opodatkowania będzie miała
zastosowanie, gdy transakcje
faktycznie zostały
przeprowadzone, zaś czynności
prawne zmierzały do obejścia
prawa podatkowego. Za
unikanie opodatkowania
zostanie uznane podejmowanie
czynności, które są zgodne
z obowiązującym prawem,
jednakże są one sztucznymi
konstrukcjami prawnymi
nieuzasadnionymi
gospodarczo.
Projekt został skierowany do
uzgodnień międzyresortowych
oraz konsultacji społecznych.
Zgodnie z założeniami
projektu, ustawa wejdzie
w ży cie w terminie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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