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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste
szóste 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
Napoje z ekstraktem kawowym a stawka VAT
Stawka podatku VAT od napojów kawowych zależy od tego, czy
w składzie danego produktu zastosowano ekstrakt, czy napar
kawowy.
Sprawa dotyczyła podatnika, który w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej zajmuje się sprzedażą napojów, zawierających w głównej mierze

mleko oraz ekstrakt kawowy i inne składniki. Przedsiębiorca zapytał, czy
dostawa oferowanych przez niego produktów powinna być opodatkowana
stawką VAT 5%.
Wojewódzki Sąd Administracyjny, który rozpatrywał powyższą sprawę, stanął
na stanowisku, iż ustawodawca z dniem 1 kwietnia 2013 r. w przypadku dwóch
napojów o nazwie cappuccino zastosował następujące rozwiązanie: w sytuacji,
gdy jest to napój, który zawiera napar kawowy, uznaje się, że nie podlega on
preferencyjnej stawce VAT, natomiast w przypadku, gdy składnikiem napoju
cappuccino jest ekstrakt kawowy, zastosowanie ma preferencyjna stawka
w wysokości 5%.
(Ustne uzasadnienie wyroku WSA w Warszawie
z dnia 27 maja 2014r., sygn. III SA/Wa 279/14)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Roboty budowlane a stawka VAT
Roboty budowlane, wykonywane w obiektach budownictwa
mieszkaniowego, powinny być opodatkowane preferencyjną
stawką podatku VAT w wysokości 8%.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zapytał, czy wyprodukowanie betonu,
dostarczenie go na budowę oraz zabetonowanie tym betonem elementów
budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym, może być uznane za
świadczenie usługi i opodatkowane stawką 8%. Analogiczne pytanie zadano co
do kompleksowej usługi składająca się z: pomiaru i doboru płyt,
wyprodukowania płyt stropowych, dowozu płyt na budowę, zamontowania
specjalistycznym sprzętem w elemencie budynku objętego społecznym
programem mieszkaniowym.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że skoro czynności dotyczyć będą dostawy betonu wraz z wylaniem
fundamentów bądź stropów oraz dostawy płyt stopowych wraz z ich
zamontowaniem, a cena tych usług obejmować będzie koszt całkowity towaru
i usługi i przedmiotowe roboty budowlane będą dotyczyć obiektów budownictwa
objętego społecznym programem mieszkaniowym w ramach budowy,
przebudowy lub remontu, to do tych czynności zastosowanie będzie miała
stawka podatku w wysokości 8%, w myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 6 maja 2014r., sygn. ITPP1/443-177/14/BS)

Interpretacja indywidualna: Sprzedaż lokali mieszkalnych a moment powstania
przychodu na gruncie PIT
Na gruncie przepisów ustawy o PIT, przychód z tytułu
przeniesienia
własności
nieruchomości
powstaje
dopiero
w momencie zawarcia aktu notarialnego, przenoszącego prawo
własności tej nieruchomości.

Sprawa dotyczyła podatnika, który w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej świadczy usługi budowy budynków mieszkalnych. Przedsiębiorca
zawarł ze swoim klientem umowę przedwstępną sprzedaży, na podstawie której
przekazał mu mieszkanie, a nabywca wniósł zaliczkę na poczet ceny w wysokości
60%. Na powyższą wpłatę została wystawiona faktura VAT. Resztę ceny klient
na spłacić w 24 miesięcznych ratach; dopiero po spłaceniu wszystkich rat,
zostanie podpisany akt przyrzeczony, przenoszący własność lokalu.
Deweloper zapytał, czy przychód na gruncie PIT powstanie z chwilą podpisania
umowy przedwstępnej, czy dopiero z chwilą podpisania aktu w niej
przyrzeczonego.
Organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej wskazał, że z uwagi na
to, iż sprzedaż konkretnego lokalu nastąpi w momencie zawarcia aktu
notarialnego przenoszącego prawo własności tego lokalu, tj. w momencie
zawarcia umowy przyrzeczonej, to dopiero wówczas po stronie sprzedawcy
powstanie przychód z tytułu sprzedaży tego lokalu na gruncie przepisów ustawy
o PIT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 8 maja 2014r., sygn. ILPB1/415-156/14-2/TW)

Prace legislacyjne
Skierowanie projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania
gospodarczej do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

działalności

Projekt ustawy przygotowywany przez resort gospodarki zakłada
propozycje zmian m.in. z zakresu podatku PIT, VAT i akcyzy.
Projekt zakłada wprowadzenie m.in. systemu ryczałtowego rozliczania PIT
z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych (250/400 zł
w zależności od pojemności silnika samochodu) oraz zwolnienia z PIT wartości
świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy
organizowanego przez pracodawcę. Dodatkowo zniesiony zostanie obowiązek
uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W zakresie akcyzy
projektodawcy deklarują m.in. ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi
czy też doprecyzowanie zasad zwrotu podatku akcyzowego.
Planowany termin rozpatrzenia projektu przez rząd to 10 czerwca 2014r.
(Źródło: legisjacja.rcl.gov.pl)
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