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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dziewiętnaste
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
Potwierdzenie
podatkowym

nadania

przesyłki

jako

dowód

w

postępowaniu

Potwierdzenie nadania przesyłki nie określa, jaki rodzaj
oświadczenia został wysłany fiskusowi. Powyższe naraża
przedsiębiorców na spory co do skuteczności złożenia pisma
określonej treści.

Sprawa dotyczyła podatnika, który chciał skorzystać z tzw. ulgi
meldunkowej przy okazji sprzedaży mieszkania. Odpowiednie pismo
wysłał do urzędu skarbowego pocztą. Fiskus zakwestionował dowód
z potwierdzenia nadania przesyłki, argumentując, że potwierdza on
jedynie chęć złożenia oświadczenia woli, ale nie potwierdza jego treści.
Ze stanowiskiem organów podatkowych nie zgodził się Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gdańsku, który rozpatrzył powyższy spór. Sąd
podkreślił, że samo posiadanie dowodu nadania pisma nie przesądza o
jego treści, natomiast w rozpatrywanej sprawie z całokształtu działań
podatnika wynika, że złożył oświadczenie woli skorzystania z ulgi
meldunkowej. Późniejsze bezpodstawne powoływanie się przez podatnika
na wysłanie oświadczenia byłoby nielogiczne i wiązałoby się dla niego z
negatywnymi konsekwencjami. Skoro złożenie oświadczenia leżało w
dobrze pojętym interesie podatnika, to w braku przeciwnych dowodów
należy dać wiarę, że dowód nadania przesyłki dotyczy przesłania
oświadczenia zgodnego z jego twierdzeniami.
(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 października 2013r., sygn. akt I SA/Gd 1041/13 )

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Procentowe odliczenie podatku naliczonego
od budowy budynku
W celu ustalenia wartości podatku naliczonego, jaki można
odliczyć w związku z realizacją inwestycji w części
wykorzystanej na potrzeby działalności gospodarczej można
zastosować kryterium procentowego udziału powierzchni
przeznaczonej na działalność gospodarczą w powierzchni
całego budynku.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która rozpoczęła budowę budynku wraz z
kotłownią, wykorzystywanego w części dla potrzeb prowadzonej
działalności gospodarczej, a w części w celu zaspokojenia własnych
potrzeb mieszkaniowych. W związku z tym zwróciła się do organu
podatkowego z pytaniami: w jaki sposób oznaczyć nabywcę materiałów i
usług zakupionych do realizacji inwestycji oraz w jaki sposób ustalić
wartość wydatków poniesionych na budowę lokali wykorzystywanych na
cele prowadzonej działalności gospodarczej, dających prawo do
odliczenia podatku VAT w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej?
W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że podatniczka, nabywając materiały i usługi w celu realizacji
inwestycji, powinna otrzymać fakturę zawierającą jej imię i nazwisko oraz
nr NIP, w celu oznaczenia nabywcy. Natomiast, aby móc dokonać
odliczenia podatku naliczonego, podatniczka powinna ustalić jego

wartość, w oparciu o udział procentowy, w jakim przedmiotowa
nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 17 lipca 2013r., sygn. ILPP1/443-325/13-4/AW)
Interpretacja indywidualna:
a prawo do odliczenia VAT

Wynajem

samochodu

leasingowanego

Przy wynajmie wyleasingowanych pojazdów na okres nie
krótszy niż 6 miesięcy przedsiębiorca zachowuje prawo do
pełnego odliczenia podatku VAT.
Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w
przypadku odpłatnego oddania w używanie na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub leasingu leasingowanego przez niego samochodu, będzie
on miał prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.
W wydanej interpretacji indywidualnej organ interpretacyjny stwierdził,
że przedsiębiorcy będzie przysługiwać prawo do pełnego odliczenia
podatku VAT od dnia zawarcia umowy leasingu samochodu osobowego w
przypadku oddania samochodu w odpłatne używanie na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze zawartej na nieprzerwany okres sześciu miesięcy.
Podkreślono przy tym, że podatnik będzie miał również prawo do pełnego
odliczenia podatku naliczonego w przypadku oddania samochodu do
odpłatnego używania na krótkie okresy czasu, przy założeniu, że będzie
on przeznaczony wyłącznie do tego celu przez okres co najmniej sześciu
miesięcy. Prawo do odliczenia nie jest uzależnione od ilości posiadanych
samochodów ani od tego, czy najem samochodów będzie przeważającym
rodzajem działalności gospodarczej przedsiębiorcy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 11 października 2013r., sygn. IPTPP4/443-458/13-6/MK)

Prace legislacyjne
Wniosek o opodatkowanie kartą prostsze od 2014 roku
Jak poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów,
od 1 stycznia 2014 r. wniosek o rozliczenie z fiskusem w formie
karty podatkowej ma wymagać podania mniejszej ilości
informacji.
Według doniesień, resort finansów pracuje nad nowym wzorem
formularza PIT-16. Wypełnienie nowego formularza będzie wymagało
podania jedynie imienia i nazwiska oraz daty urodzenia. Dodatkowo
podatnik nie będzie już musiał deklarować comiesięcznego podatku.
(Źródło: mf.gov.pl)
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