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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzydzieste
czwarte 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
Odsetki od kredytu na spłatę wspólnika a koszt podatkowy w PIT
Zapłacone odsetki od kredytu pozyskanego w celu spłaty wspólnika
występującego ze spółki osobowej nie mogą zostać zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów spółki.
Sprawa dotyczyła spółki jawnej, zobowiązanej do spłaty udziału wspólnika, który
podjął decyzję o wystąpieniu z niej. W celu uzyskania środków na spłatę, spółka

zaciągnęła kredyt w banku. Sporną kwestią była możliwość zaliczenia
do kosztów podatkowych prowadzonej działalności zapłaconych odsetek
od kredytu.
Po rozpoznaniu sprawy NSA stwierdził, że ze względu na cel zaciągniętego
zobowiązania, podatnik nie może dokonać powyższego zaliczenia. Sąd
podkreślił, że do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone odsetki
od kredytów zaciągniętych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów. W powyższej sprawie sąd nie znalazł
racjonalnego powiązania pomiędzy zaciągnięciem pożyczki, a przychodami
spółki.
(Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 lutego 2014r., sygn. akt II FSK 57/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Posiłek spożyty przez pracownika a przychód
ze stosunku pracy
Pracownik nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy z tytułu
posiłku spożytego na spotkaniu z kontrahentem pracodawcy.
Sprawa dotyczyła pracodawcy, który w związku z rodzajem i zakresem
prowadzonej działalności wysyła pracowników, zatrudnionych na stanowiskach
kierowników sprzedaży, przedstawicieli handlowych i serwisantów, w podróże
służbowe na terenie kraju, sporadycznie również za granicę. Podczas podróży
służbowych delegowani pracownicy często spotykają się z kontrahentami
wnioskodawcy, zapraszanymi do restauracji, gdzie spożywają wspólny posiłek.
Czasami jest to konieczność, bo nie ma innej możliwości (miejsca)
zorganizowania spotkania. Koszty spotkań w restauracjach ponosi
wnioskodawca.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że brak jest podstaw do twierdzenia, że posiłki finansowane przez
przedsiębiorcę w celu efektywnego przeprowadzenia spotkania stanowią
dla pracowników jakiekolwiek przysporzenie. Spożyty w czasie spotkania
z kontrahentem podatnika posiłek powinien być traktowany jako związany
z wykonywaniem przez pracowników obowiązków służbowych. Ewentualne
korzyści finansowe, płynące ze spotkania, w postaci współpracy
z kontrahentami, odnosi wnioskodawca, a nie jego pracownicy. W konsekwencji,
wartość tych usług nie stanowi dla pracowników przychodu ze stosunku pracy
z tytułu nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem
PIT.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 10 lutego 2014r., sygn. IPTPB1/415-710/13-4/MD)

Interpretacja indywidualna: Koszt paliwa przekazywanego klientom jako
nagroda a koszt podatkowy w PIT
Wartość paliwa, wydanego w ramach programu lojalnościowego,
podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych prowadzonej
działalności w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sprawa dotyczyła właściciela stacji paliw oraz stacji kontroli pojazdów, który
w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej przyznawał klientom, którzy
dokonali przeglądu na stacji, darmowe paliwo. Podatnik zapytał, czy jego koszt
może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor IS w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko
podatnika za prawidłowe. Koszty prowadzenia akcji promocyjnej w celu
uatrakcyjnienia oferty niewątpliwie mają związek z prowadzoną działalnością
gospodarczą i wpływają na wysokość przychodów.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 18 lutego 2014r., sygn. IPTPB1/415-742/13-2/MD)

Prace legislacyjne
Nowelizacja ordynacji podatkowej skierowana do rozpatrzenia przez rząd
W dniu 20 lutego 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął projekt
założeń zmian przepisów ordynacji podatkowej i zarekomendował
jego rozpatrzenie przez Radę Ministrów.
Nowelizacja ma na celu uproszczenie procedur podatkowych i uszczelnienie
systemu podatkowego. Założenia zakładają m.in. wprowadzenie klauzuli
przeciwko unikaniu opodatkowania, instytucji pełnomocnictwa ogólnego
w sprawach podatkowych, unowocześnienie doręczania pism urzędowych, a
także zmiany w systemie wydawania interpretacji indywidualnych.
Rozpatrzenie projektu założeń przez Radę Ministrów zostało wyznaczone na
11 marca 2014 r.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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