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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste
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!

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Opłata za modernizację stoisk handlowych
odbiorców a koszt podatkowy w PIT
Wydatek poniesiony na modernizację stoisk handlowych
kontrahentów producenta towaru może być zaliczony do kosztów
podatkowych przedsiębiorcy, jeśli jest celowy i może przyczynić
się do osiągnięcia przychodów wytwórcy.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie handlu wyrobami
wędliniarskimi. W ramach współpracy z podmiotami prowadzącymi sprzedaż
detaliczną produktów, podatnik postanowił przekazać swoim kontrahentom
określoną kwotę na modernizację stoiska handlowego. Przedsiębiorca zapytał,
czy powyższa opłata będzie stanowić dla niego koszt podatkowy na gruncie
ustawy o PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził,
że celem wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę na modernizację stoisk
mięsnych – należących do odbiorców jego towarów – jest niewątpliwie
zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zwiększenie przychodów podatnika.
Tym samym, przedmiotowe wydatki mogą być zaliczone w ciężar kosztów
uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy PIT. Zostały bowiem
spełnione przesłanki celowości przeznaczenia wydatku oraz potencjalnej
możliwości przyczynienia się poniesionego wydatku do osiągnięcia przychodu.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 1 kwietnia 2014r., sygn. ITPB1/415-1287/13/DP)

Interpretacja indywidualna: Stawka zryczałtowanego podatku PIT dla montażu
dźwigów osobowych
Dochód z tytułu świadczenia usługi montażu wind osobowych
i towarowych w budynkach mieszkalnych może być opodatkowany
zryczałtowanym podatkiem PIT w wysokości 5,5%.
Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność
gospodarcza w zakresie montażu wind osobowych i towarowych w budynkach
mieszkalnych. Przedsiębiorca zadał pytanie, czy świadczone przez niego usługi
można zakwalifikować do robót budowlano-montażowych, opodatkowanych
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5%.
Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że ryczałt
od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności
wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem
samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. W związku z powyższym dyrektor
Izby Skarbowej potwierdził prawo podatnika do zastosowania zryczałtowanego
opodatkowania od świadczonych usług montażu dźwigów osobowych.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 20 marca 2014r., sygn. IPTPB1/415-39/14-2/KC)

Prace legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT i ordynacji podatkowej - miejsce
świadczenia usług
W dniu 16 kwietnia 2014 r. na stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT

oraz ordynacji podatkowej, dotyczący implementacji zmian
wprowadzonych do dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do
miejsca świadczenia usług przez dyrektywę Rady 2008/8/WE.
Projekt wprowadza zmiany w zakresie uproszczenia rozliczania podatku VAT
z tytułu zmiany miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych
radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną.
Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji
społecznych.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)

Trwają prace nad ustawą o ułatwieniu warunków działalności gospodarczej
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano
informację o skierowaniu do rozpatrzenia przez Komitet Rady
Ministrów projektu ustawy o ułatwieniu warunków działalności
gospodarczej
Projekt zawiera m.in. propozycje zmian w opodatkowaniu PIT w zakresie
systemu ryczałtowanego rozliczania PIT z tytułu użytkowania pojazdu
służbowego do celów prywatnych (250/400 zł w zależności od pojemności
silnika samochodu). Uproszczone ma także zostać rozliczenie podatkowe w
przypadku, gdy przyjmowanie zaliczek rejestrowane jest za pośrednictwem kasy
rejestrującej. Dodatkowo wprowadzone zostanie zwolnienie z opodatkowania
PIT wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do
zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę.
Projekt zakłada także zmiany w zakresie podatku CIT, VAT i akcyzy.
Wejście w życie nowelizacji planowane jest na dzień 1 stycznia 2015r.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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