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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pięćdziesiąte
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
TK: Opodatkowanie PIT świadczeń pracowniczych – zgodne z konstytucją
W dniu 8 lipca 2014r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie,
w którym stwierdził, że nieodpłatne świadczenie przekazywane na
rzecz pracownika może stanowić dla niego przychód podlegający
opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale pod pewnymi
warunkami.

W ocenie Trybunału za przychód pracownika mogą być uznane wyłącznie takie
świadczenia, które:
 zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni
dobrowolnie)
 zostały spełnione w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy,
i przyniosły pracownikowi korzyść w postaci powiększenie aktywów lub
uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi
(nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 8 lipca 2014r., sygn. akt K 7/13)

Najnowsze interpretacje
Interpretacja indywidualna: Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT
z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych
Obowiązek podatkowy w VAT powstaje każdorazowo z momentem
wystawienia faktury za realizację poszczególnych etapów prac.
Powstanie obowiązku nie jest determinowane wyłącznie
zakończeniem całości inwestycji.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej świadczy usługi budowy budynków wielorodzinnych oraz
użyteczności publicznej. Podatnik zwrócił się do organu podatkowego
z pytaniem, kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w przypadku
realizacji projektu budowlanego, gdy faktury VAT wystawiane są zgodnie
z harmonogramem wskazanym w umowie po zakończeniu kolejnych etapów
inwestycji.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że obowiązek podatkowy powstanie w momencie wystawienia faktury
dokumentującej wykonanie robót przez podatnika. Organ podatkowy podkreślił,
że o wykonaniu danej usługi decyduje faktyczna ich realizacja, za których
wykonanie ustalono zapłatę , a nie sporządzenie protokołu odbioru robót.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2014r., sygn. IPTPP1/443-207/14-2/MW)

Interpretacja indywidualna: Miejsce świadczenia i opodatkowania VAT usługi
transportowej
Usługa
transportowa
na
rzecz
podmiotu
zagranicznego
niezarejestrowanego dla potrzeb VAT świadczona jest w miejscu
prowadzenia przez niego działalności i nie podlega opodatkowaniu
VAT na terenie Polski.
Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy świadczącego usługi transportu krajowego
i międzynarodowego. Podatnik zwrócił się o wydanie interpretacji indywidualnej
w przedmiocie właściwego miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz
kontrahenta z siedzibą na terytorium Niemiec, który jednak nie jest w

Niemczech zarejestrowany jako podatnik VAT, a rozlicza w Niemczech VAT od
tych usług na zasadzie samoopodatkowania.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w wydanej interpretacji indywidualnej
stwierdził, że miejscem świadczenia usług transportu drogowego w przypadku
usług świadczonych na rzecz podatnika prowadzącego działalność gospodarczą
w Niemczech, jest miejsce siedziby jego działalności gospodarczej – czyli
terytorium Niemiec. W związku z tym usługi te nie podlegają opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług w Polsce. W przypadku wykonywania usług na
rzecz podatnika miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym podatnik
będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli
opodatkowanie usług zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje
faktyczna ich konsumpcja.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
z dnia 4 czerwca 2014r., sygn. ILPP4/443-145/14-2/BA)

Prace legislacyjne
Projekt ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej – skierowany do sejmu
W dniu 7 lipca 2014r. rząd przekazał do Sejmu projekt ustawy o
ułatwieniu działalności gospodarczej.
W zakresie ustaw podatkowych proponowana regulacja zakłada m.in. zniesienie
obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R oraz
wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO oraz uproszczenia w
podatku akcyzowym.
Ponadto przewidziane są także zmiany w podatku dochodowym od osób
fizycznych: wprowadzenie zryczałtowanego rozliczenia z tytułu używania
samochodu służbowego do celów prywatnych, czy też zwolnienie
z opodatkowania przychodu uzyskiwanego z tytułu dowozu do zakładu pracy
transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę.
Według obecnego brzmienia projektu, ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2015r.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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