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Interpretacja
indywidualna: Miejsce
świadczenia usługi
organizacji konferencji na
gruncie VAT

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 10 lipca
2014r., sygn. ITPP2/443495/14/AK)

Sprawa dotyczyła hotelarza,
który wystąpił do organu
podatkowego o odpowiedź na
pytanie: jakie jest miejsce
świadczenia usługi organizacji
konferencji lub szkoleń
w sytuacji, w której nabywca
usługi nie posiada siedziby ani
miejsca zamieszkania w Polsce,
a także nie prowadzi tu
działalności gospodarczej.

Interpretacja
indywidualna: Podstawa
opodatkowania PIT
z tytułu najmu lokalu

Organ podatkowy stwierdził, że
miejscem świadczenia i
opodatkowania usług
stanowiących kompleksową
usługę organizacji konferencji
lub szkolenia jest terytorium
kraju, w którym usługobiorca
posiada siedzibę działalności
gospodarczej. W konsekwencji
usługa ta nie podlega
opodatkowaniu VAT na
terytorium Polski, a
wystawiona w tym przypadku
faktura powinna zawierać
sformułowanie „odwrotne
obciążenie”.

Podatniczka, która
wynajmowała swoje
mieszkanie, zadała organowi
podatkowemu pytanie, od
jakiej kwoty jest zobowiązana
zapłacić zryczałtowany podatek
PIT - czy od wszystkich
otrzymywanych pieniędzy, tj.
czynszu za wynajem
mieszkania wraz z opłatami
dodatkowymi, związanymi z
eksploatacją przedmiotu
najmu (opłata za lokal, koszty
energii elektrycznej i gazu), czy
tylko od kwoty czynszu.
Dyrektor Izby Skarbowej
uznał, że jedynie określona w
umowie wysokość czynszu
generuje przychód do
opodatkowania
zryczałtowanym podatkiem
PIT. Natomiast opłaty
związane z eksploatacją

nieruchomości nie stanowią
przysporzenia majątkowego
właściciela.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 4 lipca
2014r., sygn. ITPB1/415438/14/KK)
Prace legislacyjne: Projekt
nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym
po I czytaniu w Sejmie
W dniu 27 sierpnia 2014r.
odbyło się pierwsze czytanie
nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw.
Oprócz zmian w ustawie
gminnej, w projekcie zawarto
liczne zmiany przepisów
podatkowych, m.in. ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych
w zakresie podatku od
nieruchomości. Zgodnie
z nowelizacją opodatkowaniu
będzie podlegało zniesienie
współwłasności, które
obejmuje przyznanie rzeczy
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wspólnej albo jej części na
dalszą współwłasność kilku
dotychczasowym
współwłaścicielom. Ponadto
przewidziane jest m.in.
zniesienie zasady
odpowiedzialności solidarnej
w przypadku współwłasności
w częściach ułamkowych
garaży, stanowiących odrębny
przedmiot własności.

W dniu 2 września 2014r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano
projekt rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie
określenia rocznego obliczenia
podatku oraz zeznań
podatkowych obowiązujących
w zakresie podatku
dochodowego od osób
fizycznych.

1 stycznia 2015 roku, a wzory
nim określone będą miały
zastosowanie do uzyskanych
dochodów lub poniesionych
strat od dnia 1 stycznia 2014r.
Wyjątek będą stanowić
podatnicy, którzy złożyli
zeznanie przed wejściem
w życie rozporządzenia według
wzorów obecnie
obowiązujących.

Projekt został skierowany do
prac w komisji sejmowej.

Nowelizacja wprowadza m.in.
zmiany w formularzach
w związku z wdrożeniem
programu e-Podatki.
Projekt został skierowany do
uzgodnień międzyresortowych.
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Prace legislacyjne: Zmiany
we wzorach formularzy
PIT – opublikowano
projekt rozporządzenia
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