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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce piętnaste
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
Błąd w określeniu stanu faktycznego we wniosku o interpretację
Organ podatkowy przy wydawaniu interpretacji indywidualnej
jest związany określeniem stanu faktycznego dokonanego
przez podatnika. Błąd w określeniu okoliczności istotnych
z punktu widzenia prawa podatkowego można naprawić
poprzez złożenie nowego wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej.

Sprawa dotyczyła podatnika, który złożył wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej. Już po jej wydaniu, podatnik zmienił swoje stanowisko co
do klasyfikacji świadczonych usług, co miało wpływ na rozstrzygnięcie na
gruncie prawa podatkowego. W związku z tym wezwał organ podatkowy
o zmianę interpretacji, jednakże Dyrektor IS odmówił. Podatnik zaskarżył
postanowienie, ale zarówno sąd I instancji, jak i NSA oddaliły jego
żądanie.
W uzasadnieniu NSA stwierdził, że interpretacja indywidualna została
wydana prawidłowo. Sąd wskazał, że organ podatkowy, wydający
interpretację, był związany podanymi przez podatnika okolicznościami,
w tym wskazaną klasyfikacją statystyczną i miał obowiązek odnieść się do
tak zakreślonego przez wnioskodawcę stanu faktycznego. W związku z
tym, późniejsze twierdzenie wnioskodawcy co do błędnego sprecyzowania
stanu faktycznego podlegającego interpretacji, nie może skutkować
wadliwością
interpretacji,
wydanej
w oparciu o podane we wniosku okoliczności faktyczne. Sąd podkreślił, że
w przypadku gdy podatnik zorientował się o błędnym określeniu stanu
faktycznego, może on złożyć wniosek o wydanie kolejnej interpretacji
indywidualnej.
(Uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt I FSK 1284/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Spłata odsetek od rat kredytu a koszt
uzyskania przychodu
Odsetki od rat kredytu hipotecznego, zapłacone po dniu zbycia
nieruchomości, mimo przeznaczenia części uzyskanych z tego
tytułu środków na zakup innej nieruchomości służącej do
prowadzenia działalności gospodarczej, nie stanowią kosztów
uzyskania przychodu w podatku PIT.
Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
m. in. w zakresie doradztwa budowlanego i realizacji projektów
architektonicznych, będącego jednocześnie właścicielem pokazowego
budynku jednorodzinnego. Budynek ten przeznaczony był zarówno na
własne cele mieszkaniowe podatnika, jak i na cele prowadzonej przez
niego działalności. Nakłady na jego budowę sfinansowane zostały
kredytem. Aktualnie podatnik planuje sprzedać tę nieruchomość,
a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na zakup nowego
budynku wyłącznie w celu prowadzenia w nim działalności gospodarczej
(biuro i wynajem).
Podatnik we wniosku o wydanie interpretacji wystąpił o potwierdzenie
swojego stanowiska, zgodnie z którym wartość odsetek od spłacanych rat
kredytu hipotecznego, proporcjonalnie do wartości środków pieniężnych
przeznaczonych na zakup nieruchomości, które pochodzą ze sprzedaży
budynku pokazowego, będzie mogła zostać zaliczona do kosztów
uzyskania przychodu.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za
nieprawidłowe. W wydanej interpretacji uznał, że w sytuacji, gdy budynek
mieszkalny w części przeznaczony na prowadzenie działalności
gospodarczej, na budowę którego zaciągnięty został kredyt, zostanie
sprzedany, to przestanie istnieć związek pomiędzy wydatkami na spłatę
odsetek
od
kredytu
zaciągniętego
na
jego
budowę,
a przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. W związku
z powyższym, odsetki od rat kredytu zaciągniętego na budowę budynku
mieszkalnego, które zapłacone zostaną po dniu zbycia nieruchomości
zabudowanej tym budynkiem, mimo przeznaczenia część uzyskanych
z tego tytułu środków na zakup nieruchomości na biuro i wynajem, a więc
dla celów działalności gospodarczej, nie będą stanowić kosztów uzyskania
przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 9 września 2013 r., sygn. IPTPB1/415-380/13-2/AG)

Prace legislacyjne
Projekt ustawy utrzymujący podwyższone stawki VAT skierowany do
Sejmu
W dniu 3 października 2013 r. do Sejmu skierowano projekt
ustawy o zmianie ustawy o VAT zakładający utrzymanie stawek
VAT na dotychczasowym poziomie.
Przypominamy, że projekt ten zakłada utrzymanie
obowiązujących stawek 23% i 8 % VAT do 31 grudnia 2016 r.

obecnie

(Źródło: www.bip.kprm.gov.pl)
Rada Ministrów przyjmuje projekt podwyższający akcyzę
W dniu 2 października 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt
ustawy okołobudżetowej, przewidującej podwyższenie podatku
akcyzowego na wybrane wyroby.
Ustawa okołobudżetowa zapewnić ma prawidłową realizację projektu
przyszłorocznego budżetu. Wśród proponowanych rozwiązań znalazło się
m. in. podwyższenie stawek podatku akcyzowego od alkoholu etylowego
(podwyżka o 15 proc.), wyrobów tytoniowych (podwyżka o 5 proc.) oraz
suszu tytoniowego (podwyżka o 5 proc.).
(Źródło: www.premier.gov.pl)
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