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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste ósme
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: Wydatki na udział w szkoleniach a koszty
podatkowe
Koszty udziału w szkoleniach i sympozjach, związanych
z prowadzoną działalnością, mogą zostać zaliczone jako koszt
podatkowy przedsiębiorcy.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności jest
wykładowcą na uczelni wyższej oraz prowadzi szkolenia z zakresu psychologii.
Podatnik stale podwyższa swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego
rodzaju sympozjach, konferencjach i szkoleniach. Uczestnictwo w niektórych
z nich wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty rejestracyjnej, a także
poniesienia kosztów dojazdu. W związku z tym podatnik zapytał, czy może on
uznać wydatki ponoszone na udział w szkoleniach i sympozjach oraz koszty
dojazdu jako koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności
gospodarczej.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej
uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy
stwierdził, że choć trudno przypisać powyższe koszty konkretnym przychodom,
to mają one związek z całością prowadzonej działalności gospodarczej
podatnika. Organ podkreślił, że w przedmiotowej sprawie istotnym jest fakt,
że zdobyta wiedza pozwoli podatnikowi na poszerzenie profilu działalności oraz
pozwoli mu podnieść poziom świadczonych usług.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 28 maja 2014r., sygn. ITPB1/415-287/14/MP)

Interpretacja indywidualna: Obowiązek wskazania odpowiedniego adresu
podatnika na fakturze VAT
Podatnik zobowiązany jest do wskazania na fakturze VAT adresu
głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
Sprawa dotyczyła podatnika, który ma inny adres zamieszkania, niż adres
prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. W związku z tym
przedsiębiorca zapytał organ podatkowy, jaki adres powinien widnieć na
fakturach VAT dotyczących zakupu i sprzedaży towarów i usług.
Minister Finansów w wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził,
że w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej
w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności,
które zostało wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej, to na
fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia
działalności.
(Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014r.,
sygn. PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006)

Prace legislacyjne
Projekty rozporządzeń MF dot. funkcjonowania portalu podatkowego
W dniu 16 czerwca 2014 r. na stronie Rządowego Centrum
Legislacji
opublikowano
projekty
rozporządzeń
Ministra
Finansów, których celem jest uregulowanie funkcjonowania
portalu podatkowego.

Portal ten umożliwiać ma kontakt organów podatkowych z podatnikami,
płatnikami i inkasentami. W szczególności zaś za jego pomocą wnoszone maja
być podania, składane deklaracje oraz doręczane pisma organów podatkowych.
Pierwszą z planowanych regulacji jest projekt rozporządzenia w sprawie
określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem
portalu podatkowego. Kolejnym aktem, którego treść opublikowano jest projekt
rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów
podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Wskazuje on wymogi
techniczne związane z przesyłaniem deklaracji i podań do organów podatkowych
za pomocą konta użytkownika na portalu podatkowym. Trzecim projektem jest
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu i warunków
korzystania z portalu podatkowego.
Planowo rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 18 sierpnia 2014 r.
(źródło: rcl.gov.pl)
RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
W dniu 17 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych
innych
ustaw,
przedłożony
przez
Ministra
Administracji i Cyfryzacji.
Projektowane przepisy wprowadzają zmiany w kilkunastu innych ustawach,
w tym przepisach podatkowych. Nowelizacja przewiduje m. in. wprowadzenie
regulacji dotyczących opodatkowania zniesienia współwłasności, zrównanie
obowiązków podatników korzystających z ulgi mieszkaniowej poprzez ustalenie
konieczności zamieszkiwania w zbytym i nowo wybudowanym budynku/lokalu
przez okres 5 lat, potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały. Ustawa zmienia
także definicję garażu oraz zasady opodatkowania jego współwłasności.
Projekt trafi teraz do Sejmu.
(źródło: www.premier.gov.pl)

Rząd pozytywnie o zmianie ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT
Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy Ordynacja podatkowa, który przedłożył Minister Finansów.
Projektowana regulacja wskazuje zasady określania miejsca świadczenia
w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych
i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób
niebędących podatnikami w miejscu ich konsumpcji (tzw. ostateczni
konsumenci).
W celu ułatwienia rozliczeń dokonywanych przez podatników świadczących
ww. usługi, przepisy projektu przewidują utworzenie specjalnej procedury
rozliczania VAT, tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (w skrócie MOSS).
(źródło: www.premier.gov.pl)
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