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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dwudzieste piąte
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
Sprzedaż samochodu po leasingu – skutki w PIT
Sprzedaż samochodu, wykupionego uprzednio z umowy
leasingu, nie będzie skutkować powstaniem przychodu
z działalności gospodarczej, jeśli samochód ten od momentu
wykupu
był
wykorzystywany
wyłącznie
do
celów
prywatnych podatnika.

W wyniku cesji umowy leasingu samochodu firma podatnika wstąpiła
w prawa i obowiązki dotychczasowego korzystającego. Następnie
samochód ten został wykupiony z leasingu przez podatnika i był używany
w celach prywatnych. Podatnik planuje dokonać sprzedaży
przedmiotowego samochodu. Istotą sporu w niniejszej sprawie jest
kwestia określenia źródła przychodu, jaki zostanie uzyskany z tytułu
transakcji sprzedaży.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że wynagrodzenie
otrzymane ze sprzedaży samochodu należy zakwalifikować jako przychód
z odpłatnego zbycia innych rzeczy. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT
przychód taki będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji gdy do
sprzedaży pojazdu dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca
miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie. Zdaniem sądu w niniejszej
sprawie nie można mówić o uzyskaniu przez podatnika przychodu
z działalności gospodarczej, gdyż po wykupie z leasingu samochód
używany był wyłącznie do celów prywatnych. Ponadto nigdy nie był ujęty
w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Poznaniu
z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. I SA/Po 574/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Skutki braku potwierdzenia odbioru korekty
faktury VAT
Podatnik zachowuje prawo do obniżenia podstawy
opodatkowania i podatku należnego w przypadku gdy
uzyskanie potwierdzenia odbioru faktur korygujących w
rozsądnym terminie jest niemożliwe lub nadmiernie
utrudnione.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który wystąpił z wnioskiem o
interpretację przepisów w sytuacjach, gdy obrót wykazany na fakturze
ulega obniżeniu. Podatnik sporządza wtedy fakturę korygującą i wysyła ją
do kontrahenta. Pomimo dochowania wszelkiej staranności, kontrahenci
nie zawsze potwierdzają odebranie faktury - jednakże płacą należności w
wysokości wynikającej z korekty.
Podatnik zapytał, czy w sytuacji, w której uzyskanie potwierdzenia
odbioru faktury korygującej przez adresata w rozsądnym terminie będzie
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, podatnikowi będzie
przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że podatnik będzie uprawniony do obniżenia podstawy
opodatkowania oraz kwoty podatku należnego wynikających z faktury
pierwotnej, o ile transakcja między przedsiębiorcą a kontrahentem

została rzeczywiście zrealizowana na warunkach określonych w korekcie
faktury i kontrahent ten jest w posiadaniu tej korekty faktury i zapoznał
się z nią. Warunkiem koniecznym jest, aby czynności wykonane przez
podatnika dowodziły, iż dochował on należytej staranności w celu
uzyskania potwierdzenia odbioru tej faktury korygującej.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 12 listopada 2013r., sygn. IPTPP2/443-705/13-2/KW)

Interpretacja indywidualna:
a przychód w PIT
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Otrzymanie środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki
osobowej nie powoduje powstania przychodu po stronie
byłego wspólnika.
Sprawa dotyczyła wspólnika w spółce jawnej, który zapytał organ
podatkowy, czy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku
likwidacji spółki, będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu
podatkowego w podatku PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji
indywidualnej stwierdził, że podatnikiem podatku dochodowego
z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej
spółki. Organ podkreślił, że zyski osiągane przez tę spółkę, w czasie jej
trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody
i koszty z udziału w tej spółce. Wobec czego, zgodnie z przepisami ustawy
o PIT, środki otrzymane z tytułu likwidacji spółki osobowej, nie będą
stanowić dla wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 4 grudnia 2013r., sygn. ILPB1/415-1040/13-2/AA)

Prace legislacyjne
Decyzja Rady o derogacji przepisów w zakresie odliczenia VAT od
samochodów
Rada Unii Europejskiej w dniu 17 grudnia 2013 r. wyraziła
zgodę na polski wniosek o derogację przepisów w zakresie
możliwości odliczenia VAT od samochodów, które są
wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i do
prowadzonej działalności gospodarczej.
Podatnicy będą mieli możliwość odliczenia VAT w wysokości 50% od
samochodów, które są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej

działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, a także wydatków
eksploatacyjnych z nimi związanych. To ograniczenie prawa do odliczenia
dotyczy aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.
W pełni będzie można za to odliczyć podatek VAT, wynikający z nabycia
samochodów, wykorzystywanych wyłącznie do celów prowadzenia
działalności gospodarczej.
Dla wejścia w życie opisanych zasad konieczne jest uchwalenie stosownej
zmiany w ustawie o VAT.
(Źródło: www.consilium.europa.eu)
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