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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
Sprzedaż kilkunastu działek nie podlega zwolnieniu w PIT
Sprzedaż kilkunastu działek w sposób ciągły, zorganizowany
i z nastawieniem na zysk, wyklucza możliwość skorzystania przez
podatników z ulgi mieszkaniowej, wynikającej z przepisów ustawy
o PIT.

Małżonkowie sprzedali w latach 2004-2006 kilkanaście działek, a następnie
zadeklarowali w urzędzie skarbowym, że otrzymane z transakcji środki
pieniężne planują przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (budowę domu).
Podatnicy chcieli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie obowiązującego w poprzednim stanie prawnym art. 21
ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT (obecnie zwolnienie to wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131
w związku z art. 21 ust. 25 ustawy).
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprzedaż działek w rozpatrywanym
stanie faktycznym stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą, co wyklucza
prawo do zwolnienia z PIT przychodu uzyskanego w ten sposób. NSA stwierdził,
że nie można przyjąć, jak argumentowali podatnicy, że dokonanie kilkunastu
transakcji skutkujących uzyskaniem dużego przychodu było sprzedażą
sporadyczną.
(Ustne uzasadnienie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
1 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1393/12, II FSK 1394/12. II FSK 1039/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja ogólna: Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy
meblowej
Jeżeli montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem
w sposób istotny elementów obiektu budowlanego/lokalu, który przez
konstrukcyjne połączenie komponentów i elementów tego obiektu/lokalu
stworzy trwałą zabudowę, spełniającą jako całość określoną funkcję
użytkową, czynność taka będzie opodatkowana stawką VAT w wysokości
8%.

Minister Finansów w wydanej interpretacji powołał się na uchwałę NSA
z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13) i podkreślił, że w celu określenia,
czy do zabudowy meblowej, montowanej w budynku/lokalu, może mieć
zastosowanie obniżona stawka podatku VAT, należy przede wszystkim badać
stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów
obiektu budowlanego. Powinno być ono tak silne, że w efekcie dojdzie
do powstania trwałej zabudowy, spełniającej jako całość określoną funkcję
użytkową. Takim trwałym zespoleniem będzie przykładowo wykorzystanie
dodatkowych materiałów budowlanych, takich, jak cegły, czy płyty kartonowogipsowe, w którym to wypadku demontaż zabudowy spowodowałby zarówno
uszkodzenie pomieszczenia, jak i komponentów meblowych. Przedstawionym
przez Ministra Finansów przykładem zabudowy tego rodzaju jest zabudowa
kuchenna wykonana z cegły klinkierowej, zespolona zaprawą murarską ze ścianą
i podłogą lokalu.
Jednocześnie Minister Finansów zastrzegł, że rozstrzygnięcie kwestii stawki
opodatkowania montażu trwałej zabudowy meblowej wymaga każdorazowo
szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 4 marca 2014r., sygn. IPTPB1/415-33/14-2/KC)

Interpretacja indywidualna: Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania
przychodów do pracy twórczej pracowników
Spółka będzie mogła naliczać swoim pracownikom 50% koszty
uzyskania przychodów za okresy pracy twórczej na podstawie
właściwych zapisów umowy o pracę oraz prowadzonej ewidencji
czasu pracy twórczej.
Spółka świadczy usługi projektowania instalacji i uruchamiania systemów
nadzoru na terenie obiektów energetycznych, przemysłowych oraz w obiektach
należących do operatorów telekomunikacyjnych.
W wyodrębnionym dziale spółki (tzw. pracowania projektowa) pracownicy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wykonują w ramach swoich
obowiązków m.in. pracę twórczą polegającą na opracowaniu i tworzeniu
projektów. Ze względu na niepowtarzalny charakter dzieła, wynik ich pracy
stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim.
Na podstawie postanowień umów o pracę spółka nabywa autorskie prawa
majątkowe do tych utworów.
Organ podatkowy w wydanej interpretacji stwierdził, że skoro zatrudnieni na
umowę o pracę pracownicy będą tworzyć w ramach obowiązków,
wykonywanych na podstawie zawartych ze spółką umów o pracę, utwory
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a z umów oraz
prowadzonych ewidencji będzie możliwy podział wynagrodzenia wypłacanego
za wykonanie utworów oraz wynagrodzenia za wykonywanie pracy niemającej
charakteru pracy twórczej, to w odniesieniu do tej części wynagrodzenia
pracowników, która będzie stanowić przychód z tytułu wytworzonych przez nich
w ramach stosunku pracy utworów, spółka, jako płatnik podatku PIT, będzie
mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22
ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, z uwzględnieniem limitu wynikającego z art. 22 ust. 9a
tejże ustawy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z 13 marca 2014r., sygn. IPTPB1/415-772/13-2/KO)

Legislacja
Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. – ulga podatkowa na B+R
W dniu 8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt
„Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku”, który
przedłożony został przez Ministra Gospodarki.
Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na stworzeniu bardziej
przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców. Jednym z jego elementów będzie
wprowadzenie - w miejsce funkcjonującej ulgi na nabycie nowych technologii efektywnej ulgi podatkowej dla przedsiębiorców prowadzących prace badawczorozwojowe, która umożliwi dodatkowe odliczenie części kosztów
kwalifikowanych związanych z tymi pracami, zaliczanych do kosztów uzyskania
przychodów. Wprowadzenie ulgi nastąpi po zdjęciu z Polski przez Komisję
Europejską procedury nadmiernego deficytu.
(Źródło: premier.gov.pl)

Niniejszy materiał nie zawiera opinii PwC i w żadnym razie nie powinien być traktowany, jako
komentarz PwC w odniesieniu do podnoszonych tematów. Ponadto niniejszy materiał ma charakter
wyłącznie informacyjny i nie może stanowić jedynej podstawy podejmowanych działań. Pragniemy
zwrócić uwagę, iż pisemne uzasadnienia orzeczeń niekiedy różnią się od uzasadnień ustnych, dlatego
w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z treścią pisemnego
uzasadnienia orzeczenia.
© 2014 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa
"PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej w skład sieci
PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny
podmiot prawny.

