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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce siedemnaste
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
Wykup pojazdu po okresie leasingu a konsekwencje na gruncie podatku
VAT
Wykup pojazdu po leasingu jest dostawą towaru i nie
korzysta z pełnego odliczenia VAT, jakie przysługiwało
podatnikowi przy opłacaniu rat leasingowych od tego
pojazdu.

Sprawa dotyczyła podatnika, który zastanawiał się, czy zasadnie odliczył
cały podatek naliczony z faktury VAT dokumentującej wykup pojazdu
z leasingu i stanowiącej ostatnią płatność wynikającą z umowy leasingu.
Sąd rozstrzygający sprawę stwierdził, że umowa leasingu operacyjnego w
rozumieniu ustawy o VAT jest usługą, natomiast wykup pojazdu należy
traktować jako odrębną czynność – dostawę towaru – niezwiązaną z samą
umową leasingu. Wobec tego, podatnikowi, który dokonał wykupu
samochodu po leasingu przysługuje jedynie prawo do odliczenia 60%
kwoty podatku należnego, wynikającej z faktury dokumentującej wykup
przedmiotu leasingu, jednak nie więcej niż 6.000 zł, a nie pełnego
odliczenia podatku.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie
z dnia 17 października 2013r., sygn. akt I SA/Rz 749/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Kiedy można anulować fakturę VAT?
Anulowanie faktury VAT jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy
faktura nie dokumentuje faktycznej sprzedaży oraz jeśli nie
została wprowadzona do obrotu.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zawarł umowę wynajmu maszyn.
Przedsiębiorca dowiedział się, że wynajęty sprzęt został przywłaszczony
przez kontrahenta. Podatnik złożył stosowne zawiadomienie na policji.
Fakturę na usługę wynajmu maszyn wystawiono, ale nie została
skutecznie doręczona drugiej stronie umowy.
W związku z powyższym, przedsiębiorca zapytał organ podatkowy, czy
w zaistniałej sytuacji może anulować powyższe faktury i dokonać korekty
deklaracji podatkowej za okresy, których dotyczyły te faktury.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że anulowanie faktury jest możliwe wyłącznie jeśli zostały
łącznie spełnione dwie przesłanki: anulowana faktura została wystawiona
w związku z transakcją, która faktycznie nie miała miejsca (czyli faktura
taka nie dokumentuje sprzedaży), oraz faktura nie została wprowadzona
do obrotu, czyli nie wręczono jej skutecznie nabywcy. W związku z tym, że
podatnik faktycznie wydał przedmiot najmu kontrahentowi, pozbawia go
to prawa do anulowania wystawionej faktury z tytułu najmu.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 27 września 2013r., sygn. IPTPP4/443-462/13-2/BM)

Interpretacja indywidualna: Odsetki od kredytu konsolidacyjnego
a koszty podatkowe przedsiębiorcy
Odsetki od kredytu skonsolidowanego mogą być zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności
gospodarczej, jeżeli kredyt pokrywa wydatki z nią związane.
Sprawa dotyczyła podatnika, który posiadał kilka kredytów. Niektóre
z nich zaciągnięte były na potrzeby inwestycyjne związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą, pozostałe na cele osobiste. Ze względu na
niekorzystne oprocentowanie kredytów, przedsiębiorca postanowił
skonsolidować je w jeden kredyt. W związku z powyższym, podatnik
zapytał organ interpretacyjny, czy może uznać za koszt uzyskania
przychodów odsetki w części przypadającej na spłatę kredytów
zaciągniętych na cele działalności gospodarczej.
W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor IS stwierdził, że
w sytuacji, gdy zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami
uzyskiwanymi z prowadzonej działalności gospodarczej, to odsetki od
tego kredytu - o ile nie zwiększają kosztów inwestycji (wartości
początkowej środka trwałego) - powinny być zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów w momencie zapłaty. Oznacza to, że nie można
odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu,
w sytuacji, gdy podatnik wykaże związek pomiędzy poniesionym
wydatkiem a uzyskanym przychodem. Klasyfikacja, nazwa kredytów
stosowanych przez instytucje finansowe, czy rodzaj zaciągniętego kredytu
nie ma wpływu na możliwość zaliczenia odsetek z nich wynikających do
kosztów podatkowych przedsiębiorcy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 26 września 2013r., sygn. IPTPB1/415-406/13-4/AG)

Prace legislacyjne
Komisja Europejska proponuje standardową deklarację VAT UE
W dniu 23 października Komisja Europejska zaproponowała
standardową deklarację VAT, która miałaby obowiązywać w całej Unii
Europejskiej. Komisja argumentuje, że pozwoliłoby to na znaczne
obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie
deklaracji przewiduje się jedynie 5 pól obowiązkowych, państwa
członkowskie mogłyby dodawać pola fakultatywne, ale maksymalnie do
liczby 26.
(Źródło: www.europa.eu)

Niniejszy materiał nie zawiera opinii PwC i w żadnym razie nie powinien być traktowany, jako
komentarz PwC w odniesieniu do podnoszonych tematów. Ponadto niniejszy materiał ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Pragniemy
zwrócić uwagę, iż pisemne uzasadnienia orzeczeń niekiedy różnią się od uzasadnień ustnych, dlatego
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią pisemnego
uzasadnienia orzeczenia.
© 2013 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa
"PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci
PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny
podmiot prawny.

