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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzydzieste
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
Tymczasowy obiekt budowlany – opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał uchwałę,
w której określił, w jakich przypadkach na tymczasowy obiekt
budowlany może zostać nałożony podatek od nieruchomości.
W ustnym uzasadnieniu uchwały, sąd stwierdził, że tymczasowy obiekt

budowlany, jeżeli jest budowlą wymienioną w ustawie Prawo budowlane

lub w załączniku do tej ustawy, stanowiącą całość techniczno-użytkową
wraz z instalacjami i urządzeniami, to może podlegać opodatkowaniu na
podstawie właściwych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
(Ustne uzasadnienie uchwały siedmiu sędziów NSA
z dnia 3 lutego 2014 r., sygn. ak II FPS 11/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Opodatkowanie 23% stawką VAT usług organizacji
szkolenia
W sytuacji, gdy oferta podatnika wygrała w dwóch odrębnych
postępowaniach przetargowych na rzecz tego samego podmiotu –
tj. w przetargu na usługę szkoleniową oraz w przetargu na usługę
organizacji szkolenia, usługa organizacji szkolenia jako usługa
samoistna podlegać będzie opodatkowaniu podstawową stawką
VAT.
Oferta podatnika wygrała w przetargu, którego przedmiot został określony przez
zleceniodawcę w dwóch niezależnych częściach. Część pierwsza zapytania
ofertowego dotyczyła usługi szkoleniowej - w jej ramach oferent miał
przeprowadzić szkolenie, zapewnić kadrę, przygotować program oraz materiały
szkoleniowe. Część druga dotyczyła usługi organizacji szkolenia, która polegać
miała na zapewnieniu przez oferenta sali szkoleniowej, wyżywienia oraz
zakwaterowania dla uczestników.
Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w sytuacji gdy jedna usługa obejmuje z
ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być
sztucznie dzielona dla celów podatkowych. W przedmiotowej sprawie nie
dojdzie do świadczenia usługi złożonej, której jedynym celem jest realizacja
szkolenia. Usługa organizacji szkolenia jest samoistną usługą, odrębną od usługi
szkoleniowej – mogłaby być świadczona przez inny podmiot. Podatnik wygrał
dwa odrębne postępowania przetargowe; bez znaczenia pozostaje fakt, że usługi
te są świadczone na rzecz tego samego podmiotu i w tym samym czasie.
W rezultacie brak jest podstaw prawnych do zastosowania jednolitej stawki
podatku VAT dla usługi szkoleniowej oraz usługi organizacji szkolenia. Usługa
organizacji szkolenia będzie w przedstawionej sytuacji opodatkowana według
właściwej dla niej 23% stawki podatku VAT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. ILPP2/443-1020/13-2/MN)

Prace legislacyjne
Rząd szykuje zmiany w podatkach lokalnych

Rząd pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie podatkowym.
Tym razem zmiany dotyczą danin stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy
o nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ta obejmuje nie tylko zmiany w funkcjonowaniu gmin, ale także
w podatkach stanowiących ich dochód. Planowane zmiany obejmą ustawy
o: podatku od spadków i darowizn, podatku rolnym, podatkach i opłatach
lokalnych, podatku leśnym, podatku od czynności cywilno-prawnych.
Według różnych szacunków wprowadzona nowelizacja spowoduje zwiększenie
wpływów fiskusa o około 24 mld zł.
Projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)

Nowelizacja odliczenia VAT od samochodów rozpatrywane przez Sejm
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 lutego 2014r. odbyło się pierwsze
czytanie rządowego projektu w sprawie nowelizacji ustawy o VAT
dotyczące
sposobu
odliczania
VAT
od
samochodów
wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz do celów prywatnych.
Zdaniem strony rządowej, wprowadzane zmiany będą korzystne dla
podatników, ze względu na stosunkowo proste zastosowanie nowych przepisów.
Ponadto podkreślono, że podobne regulacje obowiązują w innych państwach
członkowskich Unii. Natomiast głównymi zarzutami opozycji w sprawie są
ryzyko zmniejszenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców wskutek prawa
do mniejszego odliczenia podatku niż podatnicy z państw, gdzie obowiązuje
prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.
Sejm nie przyjął wniosku o odrzucenie projektu w całości. Tym samym projekt
został skierowany do prac Komisji Finansów Publicznych. Prace nad projektem
będą kontynuowane w dniu dzisiejszym – Sejm rozpatrzy sprawozdanie
Komisji.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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