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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dwudzieste
drugie 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
Wymogi dla opisu stanu
o interpretację indywidualną

faktycznego

podanego

we

wniosku

Stan faktyczny opisany we wniosku o interpretację
indywidualną musi być precyzyjny. W przeciwnym razie
organ może odmówić wydania interpretacji.

Sprawa dotyczyła podatnika, który wystąpił o wydanie interpretacji
indywidualnej. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, opisał on
zdarzenie przyszłe i zadał interesujące go pytanie. Jednakże organ
podatkowy uznał opis za niekompletny i wezwał podatnika do
uzupełnienia opisu stanu faktycznego. Podatnik nie odpowiedział na
pytania organu, tłumacząc, że zagadnienie jest zdarzeniem
hipotetycznym. Organ odmówił wydania interpretacji.
NSA stwierdził, że organ miał do tego prawo. Sąd podkreślił, że
intepretowany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe musi być opisane
konkretnie i precyzyjnie. Organ ma prawo w takich wypadkach wezwać
podatnika do uzupełnienia wniosku, a podatnik powinien na to wezwanie
odpowiedzieć. Sąd podkreślił, że merytoryczna polemika z organem może
nastąpić, ale już po wydaniu interpretacji.
(Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 listopada 2013r., sygn. akt I FSK 1603/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Opodatkowanie PIT przychodów z tytułu
najmu nieruchomości
Rodzaj i ilość wynajmowanych nieruchomości nie ma
znaczenia dla zastosowania zryczałtowanej stawki podatku z
tytułu najmu.
Sprawa dotyczyła małżeństwa, które oprócz wynajmowania mieszkań
zajmowało się także wynajmem garaży. Małżonkowie zapytali w związku z
tym organ podatkowy, czy rozszerzając zakres wynajmu o garaże będą
mogli nadal opodatkowywać przychód uzyskany z tytułu czynszu
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%?
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji
indywidualnej stwierdził, że ustawa o PIT nie reguluje kwestii zawierania
umów najmu, w tym kwestii ilości, czy rodzaju nieruchomości
stanowiących przedmiot wynajmu. W związku z tym, ze względów
podatkowych nie ma znaczenia, czy wynajmowane będą mieszkania, czy
garaże. Istotnym jest jedynie, czy wynajem nie będzie odbywać się
w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli nie –
małżonkowie mają prawo do zastosowania zryczałtowanej stawki podatku
PIT w odniesieniu do przychodów z tytułu najmu w wysokości 8,5%.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2013r., sygn. ILPB1/415-904/13-2/TW)

Interpretacja indywidualna: Stawka VAT dla dostawy schodów wraz
z montażem
Dostawa schodów drewnianych wraz z montażem w obiekcie
społecznego
budownictwa
mieszkalnego
korzysta
z preferencyjnej stawki podatku VAT.
Sprawa dotyczyła producenta schodów drewnianych, który w ramach
świadczonych usług także montuje je u klienta. W związku z tym zapytał
organ podatkowy, czy usługę dostawy schodów wraz z montażem
w obiektach społecznego budownictwa mieszkaniowego można
opodatkować preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8% jako
kompleksową modernizację tego obiektu?
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że w przypadku usług wytworzenia schodów drewnianych i ich
montażu wewnątrz budynku podlega opodatkowaniu 8-% stawką
podatku VAT. Jednakże skorzystanie z obniżonej stawki jest możliwe pod
warunkiem, że usługi te wykonywane są w ramach budowy, przebudowy,
remontu, modernizacji termomodernizacji oraz świadczone w budynkach
objętych społecznym programem mieszkaniowym (dom jednorodzinny
o powierzchni nieprzekraczającej 300 m2 lub lokal mieszkalny
o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2).
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 4 listopada 2013r., sygn. IPTPP1/443-619/13-4/MG)

Prace legislacyjne
Ustawa o zmianie ustaw o podatku PIT i CIT opublikowana
W dniu 27 listopada w Dzienniku Ustaw opublikowano
ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 poz. 1387).
Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w powyższej nowelizacji jest
opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem CIT. Wraz
z wejściem w życie zmian w przepisach na dochody uzyskiwane przez te
spółki nałożony będzie podatek na dwóch etapach: CIT w zakresie
dochodu uzyskiwanego przez spółkę i PIT na dochody uzyskiwane przez
samych wspólników w spółce.
Wprowadzone opodatkowanie ma na celu walkę z wykorzystywaniem
spółek komandytowo-akcyjnych w strukturach optymalizacyjnych.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014r.
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