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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste piąte
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
Wypłata zysku w formie rzeczowej a PIT
Wypłata zysku w spółce jawnej w formie przekazania
nieruchomości spółki nie powoduje powstania przychodu
na gruncie PIT.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zapytał, czy w związku z przekazaniem
nieruchomości należącej do spółki jawnej na rzecz wspólników tytułem zapłaty

udziału w zysku, powstanie po stronie wspólników obowiązek podatkowy
w zakresie podatku PIT.
Zdaniem organu, w takiej sytuacji wypłacie zysku w formie nieruchomości
niejako towarzyszy inna czynność prawna, tj. odpłatne zbycie nieruchomości,
stanowiącej środek trwały w spółce jawnej, na rzecz poszczególnych
jej wspólników. Tym samym na gruncie przepisów ustawy o PIT, dochodzi
do powstania przychodu.
Naczelny Sąd Administracyjny, który rozpatrzył powyższą sprawę, uznał
stanowisko organu podatkowego za błędne. Sąd stwierdził, że przekazanie
środków trwałych spółki jej wspólnikom tytułem wypłaty udziału w zysku
nie jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. A zatem, w takiej sytuacji
nie powstaje przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust.
2 pkt 1 ustawy o PIT.
(Ustne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 21 maja 2014r., sygn. akt II FSK 835/12)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja ogólna: Rodzaje przychodu, które mogą być rozliczone w ramach
działalności gospodarczej w PIT
Minister Finansów potwierdził, że w określonych przypadkach
istnieje
możliwość
zaliczenia
przychodów
wymienionych
w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do
źródła działalność gospodarcza.
Problem rozwiązany w interpretacji dotyczył tego, jak traktować na gruncie
podatku PIT przychody uzyskiwane przez podatnika, które są wymienione
w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a jednocześnie
działalność prowadzona przez podatnika spełnia warunki określone w definicji
działalności gospodarczej.
Kwestia jest istotna dla takich przychodów, jak m.in.: przychody z osobiście
wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej,
oświatowej i publicystycznej, przychody z uprawiania sportu. Do tej pory organy
podatkowe niekiedy kwestionowały możliwość zaliczenia tego rodzaju
przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.
Minister Finansów w interpretacji ogólnej stwierdził, że podatnik może
dla celów podatku PIT traktować powyższe rodzaje przychodów jako przychody
z prowadzonej działalności gospodarczej, o ile faktycznie uzyskane zostały w jej
ramach. Konieczne jest więc spełnienie wymogów, wynikających z art. 5a pkt
6 i art. 5b ust. 1 ustawy o PIT. Minister podkreślił, że aby móc dokonać
takiego zaliczenia, nie ma znaczenia, jakiej grupy zawodowej dana działalność
dotyczy.
Wykładnia przepisów zastosowana w interpretacji ogólnej jest wiążąca dla
organów podatkowych wydających interpretacje indywidualne w tożsamych
stanach faktycznych.
(Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014r.,
sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426)

Interpretacja ogólna: Możliwość
ustanowienie służebności przesyłu
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obciążonej z tytułu ustanowienia na niej służebności gruntowej jest
zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy
o PIT.
Minister Finansów w wydanej interpretacji powołał się na jednolitą i utrwaloną
linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą zwolnienie
podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o PIT obejmuje także
wynagrodzenia otrzymane w zamian za ustanowienie na nieruchomości
służebności przesyłu (tak m. in. wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r., sygn. II
FSK 3050/11).
Zgodnie z powyższym, Minister Finansów uznał, że wolne od podatku PIT
będzie wynagrodzenie wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych
umów, posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
z tytułu ustanowienia służebności gruntowej.
(Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r.,
sygn. DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14)

Prace legislacyjne
MF nie planuje zmian w podatku akcyzowym
W dniu 26 maja 2014 r., Ministerstwo Finansów poinformowało,
że w najbliższym czasie nie planuje się wprowadzania zmian
w zakresie podatku akcyzowego.
W wydanym komunikacie wiceminister finansów wskazał, że ministerstwo nie
widzi obecnie potrzeby dokonywania zmian w zakresie stawek podatku
akcyzowego na towary takie jak papierosy, alkohol czy też paliwo. Przedstawiciel
Ministerstwa podkreślił ponadto, że mimo rosnącej popularności
elektronicznych papierosów, nie planuje się opodatkowania tych towarów
akcyzą.
(Źródło: PAP)
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