nr 54/2014

Nowości Podatkowe PwC
14 sierpnia 2014r.

W numerze:
Wyrok: Termin przydatności pieczywa a stawka VAT
Interpretacja indywidualna: Służbowe mieszkanie a koszty prowadzonej działalności
Interpretacja indywidualna: Stawka VAT dla usługi restauracyjnej
Prace legislacyjne: Opublikowano treść projektu rozporządzenia w sprawie zwolnienia ze stosowania
kas fiskalnych
Wyrok: Termin
przydatności pieczywa
a stawka VAT
Sprawa dotyczyła producenta
wyrobów piekarniczych m.in.
pieczywa i wyrobów
cukierniczych o krótkiej dacie
przydatności do spożycia, jak i
przekraczającej 14 lub 45 dni.
W związku z powyższym,
piekarz zapytał, czy wszystkie
oferowane przez niego wyroby
mogą być opodatkowane tą
samą, preferencyjna stawką
podatku VAT w wysokości 8%.
Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Łodzi, który
rozpatrzył powyższą sprawę,
stwierdził, że ustawodawca
unijny dał państwom
członkowskim możliwość
ustalenia różnych stawek
podatku VAT w zależności od
terminu przydatności do
spożycia artykułów
piekarskich. Wobec
powyższego w sytuacji, gdy
data minimalnej trwałości
danego wyrobu przekracza 14

lub 45 dni, w zależności od
typu wyrobu, dostawa takiego
towaru będzie podlegać
opodatkowaniu podstawową
stawką podatku VAT, tj. 23%.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Łodzi z dnia 4 sierpnia
2014r., sygn. akt I SA/Wa
539/14)

Interpretacja
indywidualna: Służbowe
mieszkanie a koszty
prowadzonej działalności
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, którego
miejsce zamieszkania
i prowadzenia działalności
gospodarczej dzieli znaczna
odległość – 400 km. Aby
uniknąć czasochłonnych
przejazdów, podatnik
postanowił nabyć mieszkanie
w miejscowości, w której jest
aktywny zawodowo. W związku
z powyższym podatnik wystąpił
z pytaniem: Czy wydatki
związane z eksploatacją
mieszkania, takie jak: kwota

czynszu i opłaty za media,
a także amortyzacją oraz
odsetki od kredytu powinny
w całości stanowić koszty
uzyskania przychodu?
W wydanej w powyższej
sprawie interpretacji
indywidualnej Dyrektor Izby
Skarbowej w Bydgoszczy uznał,
że podatnik może uwzględnić
koszty nabycia i eksploatacji
mieszkania w rozliczeniach
podatkowych tylko w części
wykorzystywanej w związku
z prowadzoną działalnością,
a nie na cele osobiste. Wobec
tego organ podkreślił, że
podatnik może dokonywać
odpisów amortyzacyjnych
wyłącznie od części jego
wartości początkowej,
odpowiadającej stosunkowi
powierzchni użytkowej
wykorzystywanej do
prowadzenia działalności
gospodarczej do ogólnej
powierzchni użytkowej tego
lokalu mieszkalnego. Taka
sama zasada dotyczyć będzie
zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów
wydatków eksploatacyjnych
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związanych z nieruchomością
oraz odsetek od kredytu
zaciągniętego na zakup
mieszkania.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia
25 czerwca 2014r., sygn.
ITPB1/415-367/14/MW)
Interpretacja
indywidualna: Stawka
VAT dla usługi
restauracyjnej
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, zajmującego
się prowadzeniem restauracji.
Restaurator miał wątpliwość,
jaką stawką powinny być
opodatkowane świadczone
przez niego usługi
gastronomiczne.
Zdaniem Dyrektora Izby
Skarbowej w Warszawie,
dostawa produktu do spożycia
na miejscu (w lokalu) wraz z
wykonaniem czynności
dodatkowych stanowi usługę
restauracyjną (związaną z
wyżywieniem) i może być
opodatkowana obniżoną

stawką VAT, z wyłączeniem
jednak tej części, która
odpowiada wartości sprzedaży
produktu opodatkowanego
według podstawowej stawki
VAT. Do tego rodzaju
produktów zaliczane są w
szczególności napoje. W
związku z tym, restaurator
powinien określić odrębnie
podstawę opodatkowania dla
usługi restauracyjnej, objętej
stawką 8% oraz dostawy
napojów, objętej stawką 23%.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie z dnia 2 lipca
2014r., sygn. IPPP2/443390/14-4/MM)
Prace legislacyjne:
Opublikowano treść
projektu rozporządzenia
w sprawie zwolnienia ze
stosowania kas fiskalnych
W dniu 31 lipca 2014r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano
projekt rozporządzenia
w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia

ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących.
Treść projektu zakłada
likwidację zwolnienia
z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących bez względu
na wysokość osiąganego
obrotu m. in. dla usług
prawnych, usług związanych
z naprawą pojazdów
samochodowych, usług
fryzjerskich i kosmetycznych.
Projekt został skierowany do
uzgodnień międzyresortowych.
Resort finansów zakłada, że
projektowane zmiany wejdą
w życie z dniem 1 stycznia
2015r.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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