Nowości Podatkowe PwC
nr 14, 3 października 2013 r.

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
Udzielanie pożyczek niektórym klientom a VAT
Rozszerzenie działalności podstawowej o udzielanie pożyczek
niektórym klientom nie jest wykonywaniem czynności
sporadycznych.

Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadził działalność w zakresie
obrotu samochodami. Postanowił ją rozszerzyć o sporadyczne udzielanie
pożyczek wybranym kontrahentom. Zdaniem podatnika, czynności
udzielania pożyczek podlegają zwolnieniu z VAT, a jako sporadyczne nie
muszą być uwzględnianie przy obliczaniu tzw. współczynnika VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że tego rodzaju czynności nie można
uznać za sporadyczne. Działalność w zakresie udzielania pożyczek, która
zamierza podjąć podatnik, jest działalnością planowaną, wbudowującą się
w ogólne ramy wykonywanej przez spółkę działalności. Czynności te z
założenia nie będą przypadkowe, incydentalne, lecz będą stanowić jeden z
rodzajów prowadzonej działalności.
W wyroku wydanym w powyższej sprawie sąd potwierdził, że czynności
tego rodzaju nie można uznać za sporadyczne, gdyż mają one na celu
zwiększenie i rozszerzenie prowadzonej działalności, ale też wzmocnienie
działalności podstawowej, czyli obrotu samochodami.
(Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 25 września 2013r.,
sygn. akt III SA/GI 1482/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Koszty utrzymania lokalu w czasie przestoju
w działalności
Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania
przychodów wydatki na lokal, w którym ma być prowadzona
działalność.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który nabył lokal mieszkalny w celu
prowadzenia działalności gospodarczej, jednak ze względu na wadliwe
wykonanie prac wykończeniowych i związany z tym proces sądowy, lokal
nie był używany przez ponad rok. Podatnik przez cały czas musiał
pokrywać koszty utrzymania lokalu - koszty mediów, opłat stałych i
napraw.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że podatnikowi przysługuje
prawo do zaliczenia powyższych wydatków do kosztów uzyskania
przychodów. Wydatki te stanowią element kosztów stałych, ich
poniesienie wynika z faktu posiadania przez podmiot prowadzący
działalność gospodarczą własności lokalu. Są to tzw. koszty pośrednie,
które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a więc powinny
być rozliczane zgodnie z zasadami w art. 22 ust. 5c ustawy o PIT proporcjonalnie do okresu, jakiego dotyczą.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 16 września 2013r., sygn. IPTPB1/415-366/13-5/AG)

Pisma urzędowe i komunikaty
Komunikat MF: Kaucja gwarancyjna w VAT – wykaz podmiotów
Od 1 października dostępny jest wykaz podmiotów,
korzystających z funkcji ochronnej instytucji kaucji
gwarancyjnej w podatku od towarów i usług.
W dniu 1 października 2013 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat
w sprawie wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o VAT.
Wprowadziły one instytucję solidarnej odpowiedzialności w tym podatku
w przypadku dostaw tzw. towarów wrażliwych (m.in. niektóre wyroby
stalowe, paliwa i złoto nieobrobione).
Ustawa wprowadziła przesłanki, których spełnienie wyłącza nałożenie na
nabywcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy sprzedawca
nie zapłaci podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest skorzystanie
przez nabywcę z funkcji ochronnej instytucji kaucji gwarancyjnej. Polega
ona na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności
podatkowej, jeżeli:
- kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy
towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie
elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz
- wysokość kaucji będzie spełniać wymogi ustawowe dla zastosowania
przesłanki wyłączającej odpowiedzialność.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że wykaz podmiotów, które
złożyły kaucję gwarancyjną jest już dostępny na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej MF.
(Źródło: www.mf.gov.pl)

Prace legislacyjne
Rada Ministrów pozytywnie o utrzymaniu stawek VAT
W dniu 1 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT, zakładający
pozostawienie na obecnej wysokości stawki podatku VAT.
Przypominamy, że podwyższenie podstawowej stawki VAT z 22% do 23%
miało służyć walce z kryzysem gospodarczym i rosnącą dziurą budżetową.
Powrót do poprzednich wysokości opodatkowania miało nastąpić od 1
stycznia 2014 r. Najnowsza nowelizacja przepisów ma przedłużyć okres
obowiązywania podwyższonych stawek do końca 2016 roku.
(Źródło: www.premier.gov.pl)
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