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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce trzydzieste ósme
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
Udział pracownika w imprezie integracyjnej połączonej ze szkoleniem a PIT
Udział
pracownika
w
imprezie
integracyjnej,
związanej
z przeprowadzanym
szkoleniem,
jest
nieskonkretyzowanym
świadczeniem, którego wartości nie można ustalić, w związku
z czym nie powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku PIT.

Sprawa dotyczyła podatnika, który we wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej zadał pytanie, czy w związku z udziałem pracowników
w wyjeździe integracyjnym połączonym ze szkoleniami powstanie dla nich
przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zaznaczył, że rozpatrywane
zagadnienie jest różnie oceniane w orzecznictwie sądów administracyjnych.
W uzasadnieniu ustnym wyroku podkreślono jednak, że skoro nie da się ustalić
kosztów imprezy integracyjnej w sposób jednoznaczny tak, aby możliwe było
wyodrębnienie przychodu konkretnego pracownika – tym samym nie można
obliczyć podatku, który powinien objąć przychody konkretnej osoby fizycznej.
Zgodnie bowiem z regułami rządzącymi podatkiem dochodowym od osób
fizycznych przychód musi być skalkulowany i nie można go w tej sytuacji
przypisać poszczególnym pracownikom w sposób ryczałtowy.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Poznaniu
z dnia 27 marca 2014r., sygn. akt I SA/Po 910/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Diety przedsiębiorcy w kosztach podatkowych PIT
Przedsiębiorca ma prawo zaliczenia do kosztów podatkowych diet
z tytułu podróży służbowych - do wysokości diety przysługującej
pracownikowi.
Sprawa dotyczyła podatnika, prowadzącego działalności gospodarczą, w ramach
której świadczy usługi w zakresie pilotowania wycieczek. Podatnik zapytał, czy
odbywając w związku z wykonywaniem tych usług podróże służbowe (krajowe
i zagraniczne), ma prawo zaliczania przysługujących mu z tego tytułu diet do
kosztów uzyskania przychodów.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że
osobom
prowadzącym
działalność
gospodarczą
przysługuje
prawo
uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas
krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Zaliczanie diet do kosztów jest
możliwe w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących
pracownikom, wynikającej z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 4 marca 2014r., sygn. IPTPB1/415-33/14-2/KC)

Interpretacja indywidualna: Zwrot pracownikom wydatków na okulary
a przychód w PIT
Refundacja badań okulistycznych i zakupu okularów stanowi
przychód pracownika ze stosunku pracy w przypadku, gdy
badania wykonywane są na wniosek pracownika pomiędzy
badaniami okresowymi.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, którego pracownicy występują z wnioskami
o zlecenie przeprowadzenia badania pomiędzy badaniami okresowymi
w przypadku pogorszenia wzroku w skutek pracy przy monitorach ekranowych.
Pracodawca refunduje koszty wizyty okulistycznej oraz okularów, szkieł lub
soczewek kontaktowych, w przypadku, kiedy lekarz stwierdzi konieczność ich
zmiany. Pracodawca zapytał, czy refundacja powyższych kosztów będzie
stanowiła przychód pracownika podlegający opodatkowaniu PIT?
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że powyższe wydatki to dodatkowe świadczenie na rzecz
pracowników, ze względu na to, że przeprowadzone badanie nie mogą być
uznane za badania okulistyczne w ramach profilaktyki zdrowotnej, które
podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT. Zdaniem organu, kluczowy wpływ
na taką ocenę ma fakt, że pracownicy posiadają ważne badania lekarskie i sami
zwrócili się z wnioskiem do pracodawcy o przeprowadzenie dodatkowych badań.
Wobec tego, od wartości tych świadczeń, jako przychodu pracownika ze
stosunku pracy, przedsiębiorca powinien obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę
na PIT oraz uwzględnić ten fakt w składanej informacji podatkowej.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 4 marca 2014r., sygn. IPTPB1/415-719/13-6/DS)

Prace legislacyjne
Nowe zasady odliczenia VAT od samochodów weszły w życie
Z dniem 1 kwietnia 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy
o podatku od towarów i usług, dotycząca odliczenia VAT
od samochodów.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, pełnego odliczenia podatku VAT
można dokonać w przypadku, gdy dany pojazd wykorzystywany jest wyłącznie
do prowadzenia działalności gospodarczej. W celu zastosowania pełnego
odliczenia VAT, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia pełnej ewidencji
przebiegu pojazdu. Ewidencja ta obejmuje m.in. wpisy osoby kierującej
pojazdem dotyczące każdego jego wykorzystania.
Jeśli samochód jest wykorzystywany do tzw. użytku mieszanego, czyli zarówno
do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, podatnik
ma prawo do odliczenia 50% podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu.
(Źródło: www.mf.gov.pl)
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