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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dwudzieste
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
Ustalenie wartości początkowej w PIT darowanego przedsiębiorstwa
Przy przyjęciu składników stanowiących przedsiębiorstwo,
otrzymanych w drodze darowizny, należy ustalić ich wartość
początkową w wysokości przyjętej wcześniej przez darczyńcę
i kontynuować wcześniejszą metodę amortyzacji.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która otrzymała od małżonka środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne wchodzące w skład
przedsiębiorstwa wykorzystywanego uprzednio w prowadzonej przez
niego pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: czy podatniczka
będzie miała prawo amortyzować środki trwałe oraz wartości
niematerialne i prawne wchodzące w skład nabytego w drodze darowizny
przedsiębiorstwa, od wartości początkowej ustalonej na nowo, według
wartości rynkowej z dnia nabycia wskazanej w umowie darowizny.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stwierdził, że ponowne
ustalenie wartości początkowej jest niedopuszczalne. Sąd podkreślił, że
w powyższym przypadku obdarowany małżonek, wykorzystujący
składniki majątkowe do prowadzonej samodzielnie działalności
gospodarczej, musi kontynuować rozliczenia prowadzone przez darczyńcę
- zarówno w zakresie ustalenia wartości składników jak i metody
prowadzenia ich amortyzacji.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Rzeszowie
z dnia 5 listopada 2013r., sygn. akt I SA/Rz 809/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja ogólna: Czynsz najmu samochodu osobowego a koszt
podatkowy przedsiębiorcy
W dniu 9 listopada 2013r. Minister Finansów wydał
interpretację ogólną w zakresie kwalifikowania wydatków
ponoszonych z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego
używanego
dla
potrzeb
prowadzonej
działalności
gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów.
Minister stwierdził, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu
osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są
ograniczone limitem tzw. „kilometrówki” określonym w przepisach.
Minister podkreślił, że czynsz jest wydatkiem na uzyskanie samej
możliwości używania samochodu, więc jest odrębną kategorią od kosztów
eksploatacji samochodu. Tylko ta druga kategoria jest ograniczona
limitem tzw. „kilometrówki”. W związku z tym kwota czynszu może być
zaliczona w całości do kosztów podatkowych przedsiębiorcy.
Wydana interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych wydających
interpretacje indywidualne w tożsamych stanach faktycznych.
(Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2013r.,
sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005)

Prace legislacyjne
Wyższe stawki VAT do końca 2016 roku
W dniu 8 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT
zakładającą utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie do
końca 2016r.
Strona rządowa uzasadniając projekt nowelizacji przepisów wskazała na
potrzebę podjęcia działań zmierzających do przywrócenia równowagi
w finansach publicznych. Działaniem zmierzającym ku temu jest
utrzymanie nowych stawek VAT przez kolejne trzy lata.
Stawki obowiązujące obecnie zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji
w 2010r. w celu zwiększenia dochodów państwa w okresie kryzysu
gospodarczego. Według założeń, stawki miały powrócić do wysokości
obowiązujących przed 1 stycznia 2011 roku, 31 grudnia 2013r. W wyniku
najnowszej nowelizacji, obniżenie stawek nastąpi nie wcześniej niż
1 stycznia 2017 roku.
(Źródło: sejm.gov.pl)

Prace nad
zakończone

opodatkowaniem

CIT

spółek

komandytowo-akcyjnych

W dniu 8 listopada 2013r., zakończył się parlamentarny etap
prac nad nowelizacją przepisów dotyczących wprowadzenia
opodatkowania CIT spółek komandytowo-akcyjnych.
Posłowie przyjęli poprawki zgłoszone przez Senat. Poprawki miały
charakter doprecyzowujący.
Wraz z wejściem w życie nowych przepisów, dochody spółek
komandytowo-akcyjnych
będą
podlegały
opodatkowaniu
CIT.
Nowelizacja obejmuje jedynie SKA - w toku prac nad zmianami,
zrezygnowano z rządowego pomysłu wprowadzenia opodatkowania CIT
od dochodów spółek komandytowych.
Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.
Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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