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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzydzieste
trzecie 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
Stawka VAT dla karnetów do klubów fitness
W dniu 18 lutego 2014r., Naczelny Sąd Administracyjny wydał
orzeczenie, w którym stwierdził, że sformułowanie "usługi
związane z rekreacją wyłącznie w zakresie wstępu", będące
przesłanką do zastosowania 8% stawki VAT, jest spełnione

w przypadku sprzedaży karnetów uprawniających do korzystania
z urządzeń w siłowni i zajęć fitness.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zapytał, czy w oparciu o obowiązujące
przepisy o VAT jest upoważniony do naliczania VAT w stawce 8% od sprzedaży
biletów, karnetów i abonamentów uprawniających do korzystania z siłowni
i grupowych zajęć fitnessu.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrując powyższą sprawę stwierdził, że zakup
karnetów uprawniających do korzystania z zajęć i urządzeń w klubie fitness
powinno być opodatkowane preferencyjną stawką. Sąd wskazał, że zakładając
racjonalność ustawodawcy, nie można uznać – jak argumentował organ
podatkowy, że wstęp w przypadku usług związanych z rekreacją dotyczy
wyłącznie wejścia i biernego obserwowania. Sąd podkreślił, że samo pojęcie
rekreacji zakłada aktywny sposób spędzania czasu. Sformułowanie "wyłącznie w
zakresie wstępu" należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone
przez klub, które nie są związane z rekreacją, jak np. zakup napojów, odżywek,
usługi instruktora, nie korzystają z możliwości zastosowania stawki obniżonej.
(Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 18 lutego 2014r., sygn. akt I FSK 349/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy
przedwstępnej a VAT
Rekompensata za odstąpienie od umowy przedwstępnej nie
podlega opodatkowaniu VAT, gdyż nie występuje w takim
przypadku świadczenie usługi.
Sprawa dotyczyła podatnika, który zadał organowi podatkowemu pytanie, czy
odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przedwstępnej w związku
z wcześniejszym zawarciem ugody, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że w związku z zawarciem ugody pomiędzy spółką a wspólnikami nie
nastąpiło świadczenie usługi, a zapłacona kwota nie stanowi wynagrodzenia za
usługę. Należność stanowi rekompensatę za straty poniesione w związku z
niewykonaniem zawartych umów, a nie zapłatę za wykonaną usługę. W
konsekwencji należność z tytułu odszkodowania nie podlega opodatkowaniu
VAT.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 5 lutego 2014r. sygn. ILPP2/443-1045/12/13-S/AK)

Prace legislacyjne
Program e-Deklaracje 2 już od początku 2015 r.
W dniu 20 lutego 2014r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji
opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie ilości deklaracji składanych
drogą elektroniczną. Zgodnie z założeniami, wszystkie deklaracje składane na
podstawie ustaw o CIT i PIT mają być składane wyłącznie w formie
elektronicznej. Wyjątek mają stanowić deklaracje składane samodzielnie przez
podatników PIT. Projekt zakłada również wprowadzenie różnych terminów
składania deklaracji w zależności od formy złożenia.
Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Według założeń wskazanych w projekcie, nowe przepisy mają wejść w życie
z dniem 1 stycznia 2015r.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)

Prace w parlamencie nad zmianą ustawy o VAT zakończone
W dniu 20 lutego 2014r. Senat rozpatrzył nowelizację ustawy VAT
wprowadzającej zmiany w rozliczaniu podatku od samochodów
wykorzystywanych do celów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej i prywatnego.
Senat przyjął ustawę bez wprowadzania poprawek. Tym samym utrzymano
ustawę w brzmieniu ustalonym przez sejm. Ustawa została skierowana do
podpisu prezydenta.
Zgodnie z ustawą, nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 kwietnia br.
(Źródło: senat.gov.pl)
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