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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie
newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze
orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe, a także
przegląd nowości legislacyjnych, istotnych z punktu widzenia
sektora MSP.
Życzymy przyjemnej lektury!

Orzecznictwo sądowe
Wyposażenie techniczne nie podlega opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości
Sprzęt techniczny znajdujący się w myjni samochodowej nie
stanowi z nią budowli i jest wyłączony z opodatkowania
podatkiem od nieruchomości.

Sprawa dotyczyła podatnika, który zwrócił się do organu podatkowego
o wydanie interpretacji indywidualnej, zadając pytanie, czy wyposażenie
techniczne znajdujące się w myjni samochodowej należy zakwalifikować
jako budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i tym samym
powinno ono zostać opodatkowane podatkiem od nieruchomości.
Organ podatkowy stwierdził, że myjnia i sprzęt stanowią budowlę
i podlegają opodatkowaniu jako całość. Spółka zaskarżyła interpretację do
WSA w Krakowie.
Po rozpoznaniu sprawy sąd przyznał rację spółce i uchylił zaskarżoną
interpretację. W uzasadnieniu sąd wskazał, że sprzęt techniczny,
wchodzący w skład wyposażenia myjni, na który składają się m.in.:
system sterowania online, monitoring, układ podgrzewania wody, układ
wysokiego ciśnienia, aparatura do demineralizacji wody, rozmieniarka
banknotów, nie może być kwalifikowany jako budowla w rozumieniu art.
3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. W konsekwencji urządzenia te nie
podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Krakowie
z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 955/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Archiwizacja faktur papierowych w formie
elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
Faktury wystawione w formie papierowej mogą być
archiwizowane w formie elektronicznej, bez utraty prawa do
odliczenia podatku naliczonego.
Sprawa dotyczyła podatnika, który w celu usprawnienia obiegu oraz
obniżenia kosztów przechowywania dokumentacji, planuje archiwizować
faktury w formie elektronicznej. W związku z tym, zapytał organ
podatkowy czy przechowywanie faktur w formie elektronicznej jest
zgodne z obecnym stanem prawnym oraz czy nie powoduje to utraty
prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur
zakupowych.
W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że możliwe jest przechowywanie faktur w dowolnej formie
elektronicznej pod warunkiem, że podatnik zapewni autentyczność
pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich
wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania
podatkowego. Ponadto, podatnik musi je tak przechowywać, aby
odszukanie faktury było łatwe, oraz aby móc bezzwłocznie udostępnić
organom podatkowym na ich żądanie. Jeśli powyższe warunki zostaną
spełnione, podatnik może przechowywać faktury w formie elektronicznej
przy zachowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 13 sierpnia 2013r., sygn. ITPP3/443-192a/13/MD)

Interpretacja indywidualna: Moment zarejestrowania
rejestrującej płatności dokonanej przelewem

na

kasie

Przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestracji płatności
dokonanej przelewem bez zbędnej zwłoki po dowiedzeniu się
o wpłacie.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który sprzedaje swoje towary przy
wykorzystaniu serwisu internetowego. Klient dokonując zakupu, jest
zobowiązany do zapłaty w formie przelewu bankowego przed wysyłką
towaru. Czasem przelewy dokonywane są po godzinach funkcjonowania
sklepu lub w dni wolne od pracy.
Podatnik zapytał, kiedy powinna być ewidencjonowana zapłata za towar
w powyższych przypadkach.
W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że w przypadku uiszczenia płatności w czasie dni wolnych od
pracy, podatnik powinien zaewidencjonować otrzymaną płatność na kasie
rejestrującej z chwilą uzyskania informacji o otrzymaniu zapłaty, czyli w
pierwszym dniu roboczym po wznowieniu pracy firmy. Jeśli zaś uznanie
płatności na koncie podatnika nastąpi poza godzinami pracy biura i
dowie się on o płatności z opóźnieniem, to powinien on
zaewidencjonować płatność niezwłocznie, czyli pierwszego dnia
roboczego po wznowieniu pracy firmy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
z dnia 12 sierpnia 2013r., sygn. IBPP3/443-626/13/KG)

Prace legislacyjne
Podwyższone stawki VAT do 2016 roku
W dniu 16 września 2013 r, na stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano pismo MF kierujące do rozpatrzenia
przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt o zmianie
ustawy o VAT oraz o zmianie ustawy o zwrocie osobom
fizycznym
niektórych
wydatków
związanych
z budownictwem mieszkaniowym.
Projekt zakłada utrzymanie obecnych stawek VAT podniesionych w 2011
roku. Według założeń ówczesnych zmian powrót do 22% stawki
podstawowej podatku miało nastąpić 1 stycznia 2014 r. Obecny projekt
forsowany przez MF utrzymuje obecną wysokość stawek do końca 2016r.
(Źródło: www.rcl.gov.pl)
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