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Wyrok: Nagrody za
opiniowanie ogłoszeń nie
podlegają zwolnieniu
z PIT
Spółka zorganizowała akcję,
polegającą na nagradzaniu
uczestników, którzy
zaopiniowali ogłoszenie lub
reklamę, zamieszczoną na jej
portalu internetowym.
Zdaniem spółki,
przeprowadzona akcja stanowi
konkurs, organizowany przez
środki masowego przekazu,
więc wartość wydanej nagrody
będzie zwolniona
z opodatkowania (zgodnie z
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
o PIT).
WSA w Gliwicach orzekł, że
przeprowadzona akcja nie była
konkursem. Konkurs
charakteryzuje się tym, że
uczestniczy w nim określona
pula uczestników, którzy
rywalizują ze sobą
w zamkniętym przedziale

czasowym. Spółka nie
wyznaczyła uczestnikom akcji
przedziału czasowego, w jakim
mogli oni zamieszczać swoje
opinie. Ponadto, nie można
uznać, że akcja organizowana
była przez środki masowego
przekazu. W rezultacie, od
wartości wydanej nagrody
spółka będzie zobowiązana do
poboru zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób
fizycznych.
(Wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego
w Gliwicach z dnia 3 września
2014 r., sygn. akt I SA/Gl
179/14)
Interpretacja
indywidualna:
Preferencyjna stawka VAT
dla montażu systemu
alarmowego w budynku
mieszkalnym
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który miał

wątpliwość, czy w przypadku
dokonania montażu systemu
alarmowego w budynku
mieszkalnym (robocizna razem
z materiałem) należy
zastosować stawkę obniżoną
8%.
W wydanej interpretacji
indywidualnej organ
podatkowy stwierdził, że o ile
usługi montażu systemów
alarmowych dokonywane są
w ramach budowy, remontu,
modernizacji, przebudowy
obiektów budowlanych lub ich
części zaliczonych do
budownictwa objętego
społecznym programem
mieszkaniowym, to objęte będą
preferencyjną stawką podatku
8%. Podkreślono przy tym, że
to strony w umowach
cywilnoprawnych określają, co
jest przedmiotem sprzedaży.
Wobec powyższego, jeżeli
przedmiotem sprzedaży ma
być konkretna usługa, nie
powinno się wyodrębniać
poszczególnych elementów,
które złożyły się na tę usługę
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i opodatkować ich osobno,
ponieważ usługodawca
sprzedaje określoną usługę,
a nie jej elementy.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 30 lipca
2014r., sygn. ITPP1/443534/14/JP)
Interpretacja
indywidualna: Moment
powstania obowiązku
podatkowego VAT dla
dostawy towaru za
pośrednictwem firmy
spedycyjnej
Prowadzący sklep internetowy
wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie: Czy momentem
powstania obowiązku
podatkowego w VAT
w przypadku sprzedaży za
pobraniem jest moment
wydania towaru firmie
spedycyjnej, czy też jego
doręczenia odbiorcy przez
kuriera?
Organ podatkowy powołał się
na przepisy prawa cywilnego,

zgodnie z którymi w sytuacji, w
której rzecz sprzedana ma być
przesłana przez sprzedawcę,
poczytuje się w razie
wątpliwości, że wydanie
zostało dokonane z chwilą, gdy
w celu dostarczenia rzeczy na
miejsce przeznaczenia
sprzedawca powierzył ją
przewoźnikowi trudniącemu
się przewozem rzeczy tego
rodzaju. Skoro więc data
sprzedaży jest tożsama z datą
przekazania towaru firmie
spedycyjnej, to obowiązek
podatkowy powstanie w tym
momencie.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 29 lipca
2014r., sygn. ITPP2/443636/14/RS)
Prace legislacyjne:
Opublikowano założenia
projektu nowelizacji
ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w
administracji
W dniu 11 sierpnia 2014 r.
Ministerstwo Finansów
opublikowało projekt założeń
projektu ustawy o zmianie

ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji
oraz niektórych innych ustaw.
Celem projektowanej
nowelizacji jest utworzenie
Centralnego Rejestru
Dłużników. Początkowo zakres
przedmiotowy rejestru
ograniczony ma zostać do
należności podatkowych,
celnych oraz tych wynikających
z Kodeksu karnego
skarbowego. Ujawnieni mają
zostać dłużnicy, których
zobowiązanie przekracza kwotę
500 zł oraz zostało stwierdzone
ostateczną decyzją właściwego
organu. Informacje, które
będzie można odnaleźć w
rejestrze obejmować mają dane
dłużnika, dane wierzyciela oraz
wysokość należności.
Projekt został skierowany do
uzgodnień międzyresortowych.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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