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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce czterdzieste
dziewiąte 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: Ustalenie wartości początkowej środka trwałego,
którego podatnik jest współwłaścicielem
Wartość początkową środka trwałego ustala się proporcjonalnie
do udziału współwłaściciela, który chce dokonywać jego
amortyzacji.

Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył wraz z małżonką samochód osobowy
na potrzeby prowadzonej wyłącznie przez męża działalności gospodarczej.
Małżonków obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, a udziały we własności
samochodu wynoszą po połowie na każdego z małżonków. W związku z tym
podatnik wystąpił do organu podatkowego z pytaniem: Czy ustalając wartość
początkową środka trwałego można przyjąć, iż podstawą naliczania odpisów
amortyzacyjnych będzie pełna wartość początkowa samochodu?
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że wartość początkową składnika majątkowego - samochodu
osobowego, którego przedsiębiorca jest współwłaścicielem - ustalić należy
proporcjonalnie do przypadającego na podatnika udziału we współwłasności.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 3 czerwca 2014r., sygn. ITPB1/415-256/14/MP)

Interpretacja indywidualna: Dofinansowanie wypoczynku dzieci a przychód
pracownika w PIT
Kwota dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych dzieci
i młodzieży do lat 18 może stanowić przychód podlegający
zwolnieniu z opodatkowania PIT, jeśli spełni określone w ustawie
wymogi.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zapytał, czy przekazana pracownikowi
kwota dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży będzie podlegała
zwolnieniu od PIT, jeśli zwrot poniesionych wydatków nastąpił z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że przychód z tytułu dofinansowania wypoczynku dzieci będzie
korzystał ze zwolnienia z opodatkowania PIT, jeśli zostaną spełnione ustawowe
przesłanki:
 kwota przyznana pracownikom musi pochodzić ze środków
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 dofinasowanie dotyczyć będzie wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku
do lat 18,
 wypoczynek zorganizowany jest w formie obozów, kolonii i wczasów
przez biuro turystyczne lub inny podmiot uprawniony do prowadzeni
działalności w tym zakresie
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z dnia 3 czerwca 2014r., sygn. ITPB2/415-234/14/MN)

Prace legislacyjne
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o PIT/CIT, dot. CFC i cienkiej
kapitalizacji
W dniu 26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił ustawę, wprowadzającą
zmiany w podatkach dochodowych.

Akt ten przewiduje m. in. opodatkowanie 19-proc. podatkiem dochodów
uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) oraz wprowadzenie
zmian w zakresie instytucji niedostatecznej kapitalizacji. Ustawa dotyczy także
szeregu innych zagadnień, m.in. doprecyzowania przepisów określających
dochód wspólnika spółki osobowej, jaki powstaje w wyniku jego wystąpienia z
takiej spółki, a także w wyniku jej likwidacji. Przewiduje się również
ujednolicenie stosowanych w ustawach PIT i CIT definicji pochodnych
instrumentów finansowych oraz momentu powstania przychodu z ich realizacji,
Podczas trzeciego czytania ustawy posłowie przyjęli ustawę w brzmieniu
zaproponowanym przez Komisję Finansów Publicznych.
Nowelizacja zostanie teraz skierowana do rozpatrzenia przez Senat.
(Źródło: sejm.gov.pl)
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym składaniu deklaracji
W dniu 24 czerwca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw.
Celem projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji między
administracją podatkową a podatnikami oraz umożliwienie udostępniania przez
administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.
Projekt nowelizacji nakłada na płatników podatku PIT obowiązek
przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników
drogą elektroniczną. Możliwość przekazywania informacji w formie papierowej
zostanie utrzymana dla podmiotów, które sporządzają je dla nie więcej, niż
pięciu osób.
Projektowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
(Źródło: www.premier.gov.pl)
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