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Interpretacja
indywidualna: Darowizna
zorganizowanej części
przedsiębiorstwa (ZCP) a
VAT
Przedsiębiorca postanowił
przekazać w formie darowizny
dwie stacje benzynowe na rzecz
swoich synów. W związku
z powyższym podatnik zapytał,
czy taka darowizna będzie
podlegała opodatkowaniu VAT.
W wydanej interpretacji
indywidualnej Dyrektor Izby
Skarbowej stwierdził, że
darowizna ZCP nie podlega
opodatkowaniu VAT. Aby
uznać dany składnik za ZCP
muszą zostać spełnione
następujące warunki:
1. istnieje zespół składników
materialnych
i niematerialnych, w tym
zobowiązania,
2. zespół ten jest
organizacyjnie
i finansowo wyodrębniony
w istniejącym
przedsiębiorstwie,

3. składniki te przeznaczone
są do realizacji
określonych zadań
gospodarczych,
4. zespół tych składników
mógłby stanowić
niezależne
przedsiębiorstwo
samodzielnie realizujące
ww. zadania gospodarcze.
W ocenie organu, przekazana
w formie darowizny stacja wraz
ze wszystkimi urządzeniami
i towarami oraz pracownikami
stanowi ZCP i tym samym
przepisy ustawy o VAT nie
będą miały zastosowania.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 11 sierpnia
2014r., sygn. ITPP2/443821/14/EB)

Interpretacja
indywidualna: Usługi
świadczone dla spółki
przez jej wspólnika a
koszty podatkowe

Sprawa dotyczyła wspólnika,
który w ramach spółki cywilnej
zajmuje się sprzedażą paliw
płynnych na stacji paliw.
Dodatkowo przedsiębiorca
planuje założyć indywidualną
działalność gospodarczą,
polegającą na świadczeniu
usługi kompleksowej obsługi
stacji paliw. Swoje usługi
wnioskodawca zamierza
świadczyć na rzecz spółki,
w której jest wspólnikiem.
W związku z tym, podatnik
zadał następujące pytanie: czy
wydatki, które ma ponosić
spółka cywilna na zakup usługi
polegającej na kompleksowej
obsłudze stacji paliw,
świadczonej przez
przedsiębiorcę w ramach
działalności gospodarczej,
mogą stanowić koszty
uzyskania przychodów dla
niego jako wspólnika,
proporcjonalnie do
przysługującego mu prawa do
udziału w zysku spółki?
W ocenie Dyrektora Izby
Skarbowej, sam fakt, że
wspólnikiem spółki cywilnej
jest ta sama osoba, która
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świadczy usługi na rzecz spółki,
nie stanowi przeszkody dla
możliwości zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów
wydatków na nabycie takich
usług. Wobec powyższego, o ile
ogólne zasady zaliczania
wydatku do kosztów
podatkowych zostaną
zachowane, to nabycie usługi
stanowić będzie koszt
uzyskania przychodów.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 31 lipca
2014r., sygn. ITPB1/415535/14/KK)
Interpretacja
indywidualna: Zaliczenie
odsetek od kredytu
firmowego do kosztów
uzyskania przychodu na
gruncie PIT
Podatnik posiadał rachunek
z kontem utworzonym dla
działalności gospodarczej.
W 2012 r. przy tym rachunku
zaciągnął kredyt dla swojej
firmy. Pytanie zawarte we
wniosku o interpretację
dotyczyło możliwości zaliczenia
do kosztów uzyskania
przychodu odsetek od kredytu,
w sytuacji, w której podatnik
dokonywał z konta firmowego
także płatności o charakterze

prywatnym (takich, jak np.
opłaty mieszkaniowe).
Organ podatkowy
uznał, że przedmiotowe odsetki
nie mogą stanowić kosztów
uzyskania przychodu.
Dokonując płatności na cele
prywatne podatnik korzystał
bowiem ze wszystkich środków
finansowych, zgromadzonych
na koncie bankowym. Nie
można więc wykluczyć, że
wydatki o charakterze
prywatnym sfinansowane
zostały środkami
pochodzącymi z kredytu
firmowego. Jeśli podatnik nie
jest w stanie wyodrębnić
odsetek od kredytu firmowego
w części odpowiadającej
wydatkom związanym
z działalnością gospodarczą, to
odsetki te nie mogą zostać
zaliczone do kosztów uzyskania
przychodu z pozarolniczej
działalności gospodarczej.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 28 lipca
2014 r., sygn. ITPB1/415516b/14/WM)
Nowości legislacyjne:
Opublikowano nową
wersję projektu
nowelizacji ordynacji
podatkowej

W dniu 10 września 2014r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano nową
wersję projektu nowelizacji
ustawy ordynacja podatkowa,
która wprowadza m.in. tzw.
klauzulę obejścia prawa.
W projektowanej nowelizacji w
stosunku do poprzedniej wersji
zawarto doprecyzowanie
przepisów o "znacznej korzyści
podatkowej", których
osiągnięcie warunkuje
możliwość zastosowania
klauzuli. Wg obecnego
proponowanego klauzula
będzie miała zastosowanie
jedynie w wypadku osiągnięcia
korzyści o wysokości
przekraczającej 50.000 zł w
roku podatkowym lub w innym
okresie rozliczeniowym.
Projekt został skierowany
ponownie do uzgodnień
międzyresortowych.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)

Dodatkowe
informacje
www.pwc.pl

Porozmawiajmy
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Zespół Zarządzania Wiedzą
Działu Prawnopodatkowego PwC
www.taxonline.pl

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.
o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.
© 2014 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy wchodzącej
w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

