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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste
drugie 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
Zapłata z konta wspólnika a koszt podatkowy spółki osobowej
Wypłata z prywatnych kont wspólników na rzecz osoby trzeciej
korzyści należnych na podstawie umowy ze spółką osobową może
być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów tej spółki.
Sprawa dotyczyła wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie
spółki osobowej. We wniosku o interpretację indywidualną zapytali oni, czy

wypłaty korzyści kontrahentom, dokonywane z prywatnych kont bankowych
wspólników, a nie z kont bankowych spółki osobowej, nie odbierają prawa
do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów spółki osobowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpatrywał powyższą
sprawę, stwierdził, że wypłata z prywatnych kont wspólników na rzecz osoby
trzeciej może stanowić koszt uzyskania przychodu w ramach działalności
prowadzonej przez spółkę jawną. Sąd wskazał, że ze względu na charakter spółki
jawnej, ściśle związany z działalnością wspólników w tej spółce, takie działanie
nie może być traktowanie jako naruszenie przepisów prawa dotyczących
kosztów uzyskania przychodu. Sąd podkreślił, że skoro poniesione wydatki
są nierozerwalnie związane z działalnością gospodarczą spółki, nie
znajduje uzasadnienia wyłączenie wydatku z zaliczenia do kosztów podatkowych
ze względu na zastosowaną metodę płatności.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie
z dnia 15 kwietnia 2014r., sygn. akt III SA/Wa 2991/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Moment powstania przychodu w PIT z tytułu
prowadzenia kursu prawa jazdy
Moment powstania przychodu należnego jest ściśle związany
z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń, wskazanych
w ustawie o PIT.
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoły
jazdy. Kursanci należność za kurs uiszczają w różny sposób - w całości przed
wykonaniem usługi, zaliczkowo przed wykonywaniem usługi, częściowo
w trakcie trwania kursu, dodatkowo także przed jazdami uzupełniającymi.
Sposób płatności ustalany jest indywidualnie, a każda wpłata dokumentowana
przy użyciu kasy rejestrującej. W związku z powyższym, przedsiębiorca zadał
pytanie, czy każda wpłata, dokonana przez kursanta powinna być traktowana
jako przychód w prowadzonej działalności gospodarczej w momencie
jej otrzymania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej uznał
stanowisko podatnika za prawidłowe. Datę powstania przychodu dla celów
podatku dochodowego od osób fizycznych należy określić zgodnie z art. 14 ust.
1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści tego przepisu
wynika wprost, że moment powstania przychodu należnego został ściśle
związany z wystąpieniem najwcześniejszego ze zdarzeń wskazanych
w cytowanym przepisie, w tym m.in. z wydaniem rzeczy, wystawieniem faktury
albo otrzymaniem należności
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 19 marca 2014r., sygn. IPTPB1/415-1/14-4/KC)

Interpretacja indywidualna: Otrzymanie odstępnego – jak zakwalifikować na
gruncie VAT?
Odstępne, otrzymywane przez podatnika, stanowi wynagrodzenie
za usługę i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów
i usług.
Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność gospodarczą, w ramach
której sprzedaje znajdujące się w jej ofercie handlowej towary. Spółka zamierza
przyznać swoim kontrahentom - w określonych okolicznościach - prawo
odstąpienia od zawartych umów sprzedaży za zapłatą odstępnego w oznaczonej
kwotowo wysokości. Zdaniem wnioskodawcy, otrzymywanie przez Podatnika
odstępnego w rozumieniu art. 396 § 1 Kodeksu cywilnego podlegać będzie
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej uznał stanowisko
podatnika za prawidłowe. Zapłacona kwota stanowi wynagrodzenie za usługę
polegającą na zaniechaniu wykonania świadczenia polegającego na odstąpieniu
od realizacji umowy. Wnioskodawca natomiast z tytułu zaniechania wykonania
tej czynności, otrzyma rzeczywiste wynagrodzenie, co czyni tę czynność
odpłatną. Przedmiotowe usługi będą podlegały opodatkowaniu stawką
podstawową, tj. 23%.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 8 kwietnia 2014r., sygn. IPTPP1/443-166/14-2/MW)

Prace legislacyjne
Rewizja zmian w nowelizacji ustawy o samorządzie lokalnym
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które prowadzi prace nad
projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, zrewidowało po konsultacjach
pierwotnie planowane zmiany w przepisach ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
Resort zrezygnował z wprowadzenia definicji budowli ze względu na
kontrowersyjność proponowanej zamkniętej listy obiektów uznawanych za
budowlę. Ponadto zrezygnowano z ujednolicenia stawek podatkowych od garaży
opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz preferencyjną stawką. Jednakże
ministerstwo podtrzymało propozycję zniesienia solidarnej odpowiedzialności w
przypadku hal garażowych – właściciel konkretnego miejsca będzie odpowiadał
za podatek od nieruchomości tylko za nie, a nie tak jak dotąd za całość hali.
(Źródło: mac.gov.pl)
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