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Wyrok: Prowadzenie
spraw spółki za
wynagrodzeniem przez
wspólnika stanowi usługę
podlegającą
opodatkowaniu VAT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie: Czy czynności
wykonywane za
wynagrodzeniem na rzecz
spółki komandytowo-akcyjnej
przez spółkę, będącą jej
komplementariuszem,
polegające na prowadzeniu
spraw SKA, powinny podlegać
opodatkowaniu VAT?
Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie,
który rozpatrywał powyższą
sprawę, stwierdził, że
czynności opisane we wniosku
stanowią przedmiot
prowadzenia samodzielnej
działalności gospodarczej przez
komplementariusza, w zakresie

zarządzania spółką zależną.
W związku z tym, że istnieje
bezpośredni związek między
wynagrodzeniem
komplementariusza, a jego
usługami, zasadne jest
uznanie, że przedmiotowe
podlegają one opodatkowaniu
VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
10 lipca 2014r., sygn. akt III
SA/Wa 582/14).

Interpretacja
indywidualna:
Odszkodowanie na rzecz
byłych pracowników
a koszt podatkowy w PIT
Podatnik zapytał organ
podatkowy, czy odszkodowanie
na rzecz byłych pracowników
firmy wypłacone na mocy
zawartej ugody sądowej
w związku z rozwiązaniem
umowy o pracę można zaliczyć
do kosztów uzyskania

przychodów z działalności
gospodarczej?
Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy w wydanej
interpretacji indywidualnej
stwierdził, że ww.
odszkodowanie nie może
zostać zaliczone do kosztów
podatkowych prowadzonej
działalności gospodarczej.
Organ podkreślił, że wynika to
z celu poniesionego kosztu,
jakim jest wola zwolnienia się
od zobowiązania względem
byłych pracowników.
Natomiast w przypadku
wydatków stanowiących koszt
uzyskania przychodów,
poniesienie konkretnego
nakładu pieniężnego musi
nastąpić w celu uzyskania,
zachowania lub zabezpieczenia
źródła przychodów
uzyskiwanych z działalności
gospodarczej.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 13
czerwca 2014r., sygn.
ITPB1/415-302/14/MP)

www.pwc.com

Nowości Podatkowe PwC

Interpretacja
indywidualna: Możliwość
stosowania
sformułowania „data
sprzedaży” na fakturach
od dnia 1 stycznia 2014 r.
Podatnik miał wątpliwość, czy
od dnia 1 stycznia 2014 r. na
fakturach VAT można
stosować sformułowanie „data
sprzedaży” do określenia daty
dokonania dostawy lub
zakończenia dostawy towarów,
lub wykonania usługi, czy
należy zastąpić je wyrażeniem
„data dostawy”?
W wydanej interpretacji
indywidualnej Dyrektor Izby
Skarbowej w Bydgoszczy
wskazał, że nie stoi
w sprzeczności
z obowiązującymi przepisami
w zakresie podatku VAT
zawarcie na fakturze,
dokumentującej dokonanie
dostawy towarów lub
świadczenie usług, wyrażenia
„data sprzedaży” dla
właściwego określenia daty
dokonania dostawy towarów
lub wykonania usługi, pod
warunkiem, że data ta
odzwierciedla faktycznie
rzeczywisty moment
zaistnienia zdarzenia
gospodarczego.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 26
czerwca 2014r., sygn.
ITPP3/443-188/14/AT)

Prace legislacyjne: Projekt
ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa
skierowany do uzgodnień
W dniu 17 lipca 2014r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano
projekt nowelizacji ordynacji
podatkowej skierowany do
uzgodnień międzyresortowych.
Zgodnie z proponowaną przez
resort finansów ustawą, do
ordynacji podatkowej zostanie
wprowadzona klauzula
przeciwko unikaniu
opodatkowania. Unikaniem
opodatkowania jest wg
projektu zamierzone
zastosowanie sztucznej
konstrukcji prawnej, której
dominującym celem było
uzyskanie nieprzewidzianej w
przepisach prawa podatkowego
oraz sprzecznej z ich celem i
istotą, znacznej korzyści
podatkowej. Organy
podatkowe zostaną
uprawnione do pominięcia
takich sztucznych konstrukcji
i zamiast tego odniesienia się
do rzeczywistych zdarzeń
gospodarczych.
Ponadto przewiduje się zmiany
w zakresie wydawania
interpretacji. Przewidziano
możliwość wystąpienia
o interpretację indywidualną
przez grupę podmiotów, gdy

dane zdarzenie niesie
konsekwencje podatkowe dla
więcej niż jednego podatnika.
Dodatkowo wprowadzone
mają być trzy rodzaje
pełnomocnictw w
postepowaniach podatkowych:
ogólne dotyczące wszystkich
spraw podatkowych danego
podmiotu, szczególne
odnoszące się do konkretnej
sprawy oraz do doręczeń. Wraz
z wejściem w życie nowelizacji,
podatnicy będą mogli
skorzystać z możliwości zapłaty
podatku za pomocą karty
płatniczej, a także
doprecyzowane zostaną
przepisy dotyczące
odpowiedzialności osób
trzecich za zobowiązania
podatkowe.
Według założeń, większość
projektowanych zmian ma
wejść w życie z dniem
1 stycznia 2015r., natomiast
przepisy o przeciwdziałaniu
unikania opodatkowania mają
przedłużone vacatio legis do
1 stycznia 2016 roku.
(Źródło: legislacja. rcl.gov.pl)
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