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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce dwudzieste
siódme 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
Karne odsetki od kwoty zwróconej dotacji nie mogą być uznane za koszt
uzyskania przychodów w PIT
Odsetki naliczane w związku z koniecznością zwrotu przyznanej
dotacji nie stanowią kosztów podatkowych przedsiębiorcy. Tak
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku.

Sprawa dotyczyła podatnika, który uzyskał dotację unijną, jednakże złamał
warunki umowy i musiał zwrócić uzyskanie dofinasowanie wraz z karnymi
odsetkami. Podatnik zapytał, czy kwotę odsetek może zaliczyć do kosztów
podatkowych jako wydatek związany z prowadzoną działalnością.
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu tej sprawy stwierdził, że
podatnik nie ma prawa do zaliczenia odsetek do kosztów podatkowych. Sąd
podkreślił, że odsetki, jakie podatnik musi uiścić, powstały w związku ze
złamaniem postanowień umowy o dofinansowanie i nie wiążą się z powstaniem
przychodu po stronie przedsiębiorcy.
(Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 stycznia 2014r., sygn. akt II FSK 346/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Warunki zwolnienia z prowadzenia ewidencji VAT
przy zastosowaniu kasy rejestrującej dla sprzedaży wysyłkowej
Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z prawa do zwolnienia
z prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej, musi on
spełnić łącznie wszystkie warunki określone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zapytał, czy w przypadku prowadzenia
sprzedaży wysyłkowej z wykorzystaniem internetowych platform płatniczych
może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie
rejestrującej sprzedaży asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie,
także z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że
aby móc skorzystać ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji za pomocą kasy
fiskalnej, muszą zostać spełnione określone w przepisach warunki. Ze względu
na to, że dostawa następuje w systemie wysyłkowym, przedsiębiorca nie
przyjmuje wpłat w formie gotówkowej, zapłata za świadczone usługi w całości
następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika
oraz podatnik jest w posiadaniu dowodów, z których będzie jednoznacznie
wynikać, jakiej konkretnie dostawy wpłata dotyczyła i na czyją rzecz została
dokonana, organ podatkowy stwierdził, że zostały spełnione wszystkie warunki
konieczne do zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy
rejestrującej.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2013r., sygn. IPPP2/443-1127/13-2/KOM)

Prace legislacyjne
Klauzula obejścia prawa – podzielone opinie w rządzie
Komitet
Rady
Ministrów
nie
przyjął
wprowadzającego klauzulę obejścia prawa.

założeń

projektu

Projekt wzbudził zbyt wiele rozbieżności w opiniach Ministerstwa Finansów,
Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa Gospodarki. Zmiany mają
wrócić pod obrady Komitetu RM dopiero gdy zostaną w pełni uzgodnione.
Kontrowersyjna klauzula ma na celu walkę z legalnymi sposobami obniżania
opodatkowania. Oprócz uprawnienia do żądania zapłaty zaoszczędzonego
podatku, fiskus ma być uprawniony do nałożenia dodatkowej sankcji
w wysokości 30% jego wartości.
Zdaniem RCL i MG wprowadzenie klauzuli może być sprzeczne
z postanowieniami konstytucji. Jak podkreślają urzędnicy, fiskus nie może
zmusić przedsiębiorców do podpisywania umów w najbardziej korzystnym dla
budżetu państwa kształcie.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
Nowy minister finansów zapowiada zmiany w podatkach
Zmiany w zeznaniach podatkowych PIT, portal podatkowy, zapłata
zobowiązań online – tak brzmią tylko niektóre zapowiedzi ministra
finansów Mateusza Szczurka dotyczące tegorocznych planów rządu
w sprawach finansów publicznych.
Podczas konferencji prasowej Mateusz Szczurek przedstawił cele, jakie w tym
roku chce osiągnąć rząd w kwestii administracji podatkowej. Jak zapowiada szef
resortu finansów, w tym roku po raz ostatni rozliczymy PIT na dotychczasowych
zasadach. Od przyszłego roku wypełnieniem zeznania zajmie się administracja
podatkowa. Podatnik będzie musiał jedynie sprawdzić poprawność danych
i zaakceptować deklarację.
Zgodnie z założeniami, od lipca rozpocznie działalność portal podatkowy, który
ma ułatwić komunikację między administracją a podatnikiem. Dodatkowo
portal umożliwi zapłatę zobowiązań online bez konieczności wizyty w urzędzie.
(Źródło: mf.gov.pl)
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