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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzydzieste szóste
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 montażu rolet
Usługa dostawy i montażu rolet i markiz w obiektach społecznego
programu mieszkaniowego może korzystać z preferencyjnego
opodatkowania VAT stawką 8%.
Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej działalności zajmuje się
trwałym montażem rolet, żaluzji, moskitier w obiektach budowlanych lub ich

częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem
mieszkaniowym. Spółka zapytała, czy może stosować preferencyjną stawkę VAT
wynoszącą 8%.
Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym wyroku stwierdził, że usługa
dostawy i montażu rolet i markiz w obiektach społecznego programu
mieszkaniowego może spełniać kryteria uznania za modernizację obiektu i tym
samym korzystać z preferencyjnego opodatkowania VAT stawką 8%. Bez
znaczenia jest, czy montaż ma miejsce wewnątrz, czy na zewnątrz budynku.
Sąd powołał się na uchwałę NSA z 24 czerwca 2013r. (sygn. akt I FPS 2/13),
w której dokonano wykładni pojęcia „modernizacja”: oznacza ono również
podwyższenie standardów, zwiększenie użyteczności. Sąd podkreślił, że funkcja
żaluzji zewnętrznych i wewnętrznych jest taka sama - jeśli są one trwale
związane ze ścianą lub oknami, to tak samo zwiększają standard, w związku
z czym można zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 12 marca 2014r., sygn. akt I FSK 617/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Nieodpłatne przekazanie katalogów a VAT
Nieodpłatne przekazanie katalogów reklamowych nie powoduje
powstania obowiązku podatkowego w VAT, o ile przekazanie
nie ma charakteru konsumpcyjnego.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w celach reklamowych wydaje katalog
z oferowanym towarem. Podatnik zapytał organ podatkowy, czy nieodpłatne
przekazanie katalogów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
Dyrektor IS w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził,
że nieodpłatne przekazanie kontrahentom drukowanych katalogów nie stanowi
czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Podatek VAT obciąża bowiem
konsumpcję danego towaru (lub usługi), przez którą należy rozumieć użycie
nabytego towaru (usługi) ze skutkiem zaspokojenia potrzeby konsumenta.
Natomiast przekazywane katalogi mają na celu poinformowanie potencjalnych
kontrahentów o ofercie handlowej – nie posiadają konsumpcyjnego charakteru,
ani żadnej wartości użytkowej.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 24 lutego 2014r., sygn. IPTPP4/443-886/13-2/UNR)

Interpretacja indywidualna: Wypłata odszkodowania na podstawie ugody
sądowej a PIT
Wypłacona na mocy ugody kwota odszkodowania i odprawy
pieniężnej dla byłego pracownika nie stanowi odszkodowania
zwolnionego z podatku PIT.

Na mocy zawartej przed sądem ugody podatnik został zobowiązany do wypłaty
na rzecz swojego byłego pracownika określonego odszkodowania. Podatnik
wypłacił przedmiotową kwotę i przyjmując, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest to kwota wolna
od podatku PIT, złożył w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe PIT-8C.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej uznał działanie
podatnika za nieprawidłowe. Organ podatkowy podkreślił, że zawarta ugoda
miała charakter umowny, a jej wysokość uwzględniała interesy obu stron.
Z ugody tej nie wynika, aby wysokość wypłaconej kwoty została ustalona
na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Wobec powyższego, podatnik, jako
płatnik, zobowiązany był do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 4 lutego 2014 r., sygn. IPTPB1/415-706/13-2/DS)

Prace legislacyjne
Projekt założeń zmian w ordynacji podatkowej przyjęty przez rząd
W dniu 18 marca 2014r. Rada Ministrów przyjęła założenia
projektu ustawy o zmianie ordynacji podatkowej.
Jedną z postulowanych zmian jest wprowadzenie do polskiego systemu
prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednocześnie zakłada
się wprowadzenie instytucji pełnomocnictwa ogólnego w sprawach
podatkowych (obecnie pełnomocnik ma obowiązek złożenia pełnomocnictwa
oddzielnie do każdej sprawy) oraz unowocześnienie doręczania pism
urzędowych – będzie możliwe m.in. wskazanie adresu do korespondencji oraz
doręczenie na skrytkę pocztową.
W założeniach zaproponowano też
umożliwienie technicznej zapłaty podatku przez podmiot inny niż podatnik – do
wysokości 1000 zł. Ponadto dopuszcza się zapłatę podatku przez małżonka lub
innego członka rodziny podatnika bez limitu kwotowego. Przewiduje się również
zmiany w procedurze wydawania interpretacji.
Na podstawie zaakceptowanych założeń, Minister Finansów został zobowiązany
do opracowania projektu ustawy – na bieżąco będziemy Państwa informować
o postępach prac w tym zakresie.
(Źródło: www.premier.gov.pl)
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