nr 53/2014

Nowości Podatkowe PwC
31 lipca 2014r.

W numerze:
Interpretacja indywidualna: Faktury w formie elektronicznej a prawo do odliczenia VAT
Interpretacja indywidualna: Możliwość odliczenia VAT od zakupu firmowego motocykla i paliwa do
jego napędu
Interpretacja indywidualna: Określenie miejsca świadczenia usługi spawalniczo-montażowej
związanej z nieruchomością na potrzeby opodatkowania VAT
Prace legislacyjne: Ustawa dot. nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej przyjęta przez Sejm
Interpretacja
indywidualna: Faktury
w formie elektronicznej
a prawo do odliczenia VAT
Sprawa dotyczyła spółki, która
wystąpiła o wydanie
interpretacji indywidualnej,
zawierającej odpowiedź na
pytanie, czy może pomniejszyć
podatek należny o kwotę
podatku naliczonego
wykazanego na fakturach
otrzymanych od dostawców
pocztą elektroniczną,
początkowo sporządzonych
w formie papierowej?
Zdaniem organu podatkowego,
biorąc pod uwagę fakt
zagwarantowania przez spółkę
autentyczności pochodzenia,
integralności treści
i czytelności faktur, od
momentu ich otrzymania do
czasu upływu terminu
przedawnienia zobowiązania
podatkowego jak również
przechowywania faktur
w sposób pozwalający na łatwe

ich odszukanie na żądanie
uprawnionego organu –
faktury otrzymywane drogą
elektroniczną w formacie PDF
są równoważne w skutkach
podatkowych z fakturami
w formie tradycyjnej.
Uprawniają zatem podatnika
do pomniejszenia podatku VAT
o kwotę podatku naliczonego
na opisanych we wniosku
fakturach.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy, z dnia 23
czerwca 2014r., ITPP3/443173/14/MD)

Interpretacja
indywidualna: Możliwość
odliczenia VAT od zakupu
firmowego motocykla
i paliwa do jego napędu
Wspólnicy prowadzący
działalność w formie spółki
cywilnej wystąpili do organu
podatkowego z pytaniem: Czy
można odliczyć pełną kwotę

podatku VAT od zakupu
motocykla oraz od kosztów
zakupu paliwa, w przypadku
gdy motocykl ten
wykorzystywany jest wyłącznie
do celów związanych
z prowadzoną działalnością
gospodarczą (działalność
budowlana)?
W ocenie Dyrektora Izby
Skarbowej w Poznaniu, aby
przedsiębiorca mógł dokonać
pełnego odliczenia podatku
VAT wynikający z nabycia
motocykla wykorzystywanego
wyłącznie do celów związanych
z prowadzoną działalnością
gospodarczą, podatnik jest
zobowiązany do przedłożenia
właściwemu naczelnikowi
urzędu skarbowego stosownej
informacji o wykorzystaniu
danego pojazdu. Bez
powyższego zgłoszenia,
podatnikowi przysługuje prawo
do odliczenia VAT od nabycia
motocykla wyłącznie
w wysokości 50%. Tak samo
należy potraktować kwestię
odliczenia podatku VAT od
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nabycia paliwa służącego do
napędu tego motocykla.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu z dnia 20 czerwca
2014r., sygn. ILPP2/44380/14-8/AK)
Interpretacja
indywidualna: Określenie
miejsca świadczenia usługi
spawalniczo-montażowej,
związanej
z nieruchomością na
potrzeby opodatkowania
VAT
Sprawa dotyczyła określenia
miejsca świadczenia usług
spawalniczo-montażowych.
Usługi były wykonywane przez
polskiego podatnika,
działającego w charakterze
podwykonawcy zagranicznego
kontrahenta, wykonującego
usługi spawalniczo-montażowe
na terenie Polski. Podatnik
wystąpił z wnioskiem
o wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie, czy
w tej sytuacji dana usługa
powinna podlegać
obowiązkowi opodatkowania
na terytorium Polski.
Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach w wydanej

interpretacji indywidualnej
stwierdził, że usługi
świadczone przez podatnika
związane są integralnie
z nieruchomością, na której są
wykonywane i to ona powinna
być uznana za miejsce
świadczenia usług. Wobec
powyższego organ potwierdził
stanowisko wnioskodawcy,
zgodnie z którym usługi
powinny być opodatkowane
zgodnie z przepisami
obowiązującymi na terenie
kraju.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 11 czerwca
2014r., IBPP4/443125/14/EK)
Legislacja: Ustawa dot.
nowelizacji ustawy o VAT
i ordynacji podatkowej
przyjęta przez Sejm
W dniu 25 lipca 2014r. Sejm
przyjął ustawę wprowadzającą
zmiany w ustawie o VAT
w zakresie uproszczenia
rozliczania podatku VAT
z tytułu zmiany miejsca
świadczenia usług
telekomunikacyjnych,
nadawczych radiowych
i telewizyjnych oraz

świadczonych drogą
elektroniczną.
Zgodnie z ustawą ulegnie
zmianie określenie miejsca
świadczenia usługi drogą
elektroniczną. Po wejściu
w życie nowelizacji, niezależnie
od statusu oraz miejsca
siedziby działalności
gospodarczej usługodawcy
w przypadku świadczenia tych
trzech kategorii usług na rzecz
osób niebędących podatnikami
miejscem ich świadczenia
zawsze będzie miejsce,
w którym taki konsument ma
siedzibę, stałe miejsce
zamieszkania lub zwykłe
miejsce pobytu.
Ustawa została skierowana do
rozpatrzenia przez Senat.
Zgodnie z projektem, ustawa
wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2015r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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