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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste
czwarte 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
Moment powstania przychodu w PIT z tytułu działalności agencyjnej
Przychód agenta powstanie w miesiącu podpisania umowy
z klientem, a nie w miesiącu potwierdzenia wykonania usługi przez
zleceniodawcę.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą jako
agent pośredniczący w sprzedaży usług telekomunikacyjnych. Podatnik zapytał

organ podatkowy, w którym miesiącu powstaje przychód z działalności
agencyjnej - czy w miesiącu zawarcia umowy z klientem, czy też w miesiącu
dokonania rozliczenia i potwierdzenia wykonania usługi przez operatora
telekomunikacyjnego, które stanowi podstawę wystawienia faktury przez
podatnika?
W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, przychód agenta
powstanie w miesiącu zawarcia umowy, to umowa stwarza bowiem agentowi
możliwość domagania się wypłaty prowizji od operatora; prowizja należy się od
każdej umowy, a nie od rozliczenia dokonanego przez operatora. Wobec
powyższego, za miesiąc rozliczeniowy uznaje się miesiąc, w którym dokonywane
są przez agenta tzw. aktywacje u klientów, czyli podpisywane są umowy
z klientami.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Poznaniu
z dnia 15 maja 2014r., sygn. akt I SA/Po 1092/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Kurs angielskiego a koszt podatkowy w PIT
Wydatek na opłatę za kurs języka angielskiego może zostać
zaliczony do kosztów podatkowych prowadzonej działalności
gospodarczej.
Sprawa dotyczyła podatniczki, która zapytała, czy będzie mogła uznać za koszt
uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatki poniesione
na opłatę za kurs języka angielskiego.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej uznał, że o ile
decyzja o podjęciu nauki języka angielskiego spowodowana była potrzebami
firmy - koniecznością komunikacji w języku obcym z kontrahentami oraz
klientami, to stwierdzić należy, że opisane wydatki mają związek z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Wobec tego za spełnione należy uznać kryterium
celowości, wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
i wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 14 kwietnia 2014r., sygn. ITPB1/415-120/14/AK)

Interpretacja indywidualna: Możliwość zastosowania kosztów uzyskania
przychodów w PIT w wysokości 50% w odniesieniu do programistów
Przy wynagrodzeniu ze stosunku pracy można zastosować koszty
uzyskania przychodów w wysokości 50%, jeśli należność została
wypłacona z tytułu przeniesienia praw autorskich.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, zatrudniającego informatyków-programistów,
którzy tworzą i dokumentują programy komputerowe, a prawa autorskie
przysługujące im z tego tytułu są przeniesione na podstawie umowy na
pracodawcę. Płatnik zadał pytanie, czy w powyższej sytuacji spełnione są
przesłanki do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził, że koszty
uzyskania przychodu w wysokości 50% mogą być zastosowane do wynagrodzeń
programistów ze stosunku pracy, jednakże wyłącznie takich, które są wypłacane
tytułem przeniesienia praw autorskich. Tym samym, do wynagrodzenia za czas
urlopu wypoczynkowego czy przerw na posiłek nie mają zastosowania
podwyższone koszty uzyskania przychodów, lecz zryczałtowane koszty określone
w art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to
bowiem wynagrodzenie ze stosunku pracy niezależne od wykonywania
czynności o charakterze twórczym, a tym samym nie pozostające w uchwytnym
związku przyczynowo-skutkowym z działaniami twórczymi kreującymi utwory
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Organ interpretacyjny podkreślił, że
nie ma przy tym przeszkód, aby ustalanie w danym miesiącu liczby godzin pracy
danego pracownika przy wykonywaniu czynności i prac o charakterze twórczym
było dokonywane na podstawie ewidencji czasu pracy.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2014r.,sygn. ITPB2/415-61/14/IB)

Prace legislacyjne
Wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów
odliczenia VAT – projekt rozporządzenia Ministra Finansów
W dniu 15 maja 2014r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji
opublikowano
projekt
rozporządzenia
Ministra
Finansów
w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku
prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Zgodnie z rozporządzeniem, warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
uprawniającego do pełnego odliczenia podatku VAT nie będzie trzeba spełniać
w przypadku pojazdów specjalnych, wykorzystywanych jako pomoc drogowa,
samochód pogrzebowy oraz bankowóz.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2014r.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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