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Wyrok: Usługi kształcenia
zawodowego a zwolnienie
z VAT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej
prowadzi zajęcia w prywatnej
szkole policealnej.
Przedsiębiorca miał
wątpliwość, czy świadczone
przez niego usługi podlegają
zwolnieniu od opodatkowania
VAT. Organ podatkowy uznał,
że zwolnienie usług kształcenia
zawodowego przysługuje
jedynie podmiotom
publicznym.
Naczelny Sąd Administracyjny,
rozpoznając sprawę, stwierdził
jednak, że uzależnienie
możliwości zastosowania
zwolnienia od rodzaju
podmiotu, wykonującego
usługi, stanowi błędną
implementację przepisów
prawa unijnego. Sąd
podkreślił, że prowadzenie
zajęć w policealnej szkole

stanowi usługę zwolnioną
z opodatkowania VAT na
podstawie przepisów
Dyrektywy 112, ze względu na
to, że wnioskodawca realizuje
cele podobne do celów
podmiotów prawa publicznego.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 17 września 2014r.,
sygn. akt I FSK 1372/13)

Interpretacja ogólna:
Odpłatne udostepnienie
miejsca na stronie
internetowej a przychód
PIT
Interpretacja ogólna została
wydana ze względu na
istniejące rozbieżności w
interpretacji przepisów przez
organy podatkowe, co do tego,
do jakiego źródła przychodu
należy zaliczyć wynagrodzenie
z tytułu udostępnienia
powierzchni na stronie
internetowej, np. w celach
reklamowych.

Minister Finansów przychylił
się do linii orzeczniczej sądów
i stwierdził, że osoba fizyczna
udostępniająca na stronie
internetowej miejsce w celu
zamieszczenia treści
o charakterze
m.in. reklamowym za
wynagrodzeniem uzyskuje
przychód z tytułu umowy
o podobnym charakterze do
umowy najmu lub dzierżawy.
Minister podkreślił, że taka
kwalifikacja jest możliwa tylko
pod warunkiem, że powyższy
przychód nie jest uzyskiwany
w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej.
Wykładnia przepisów
przedstawiona w interpretacji
jest wiążąca dla dyrektorów Izb
Skarbowych, wydających
interpretacje indywidualne
w analogicznych sprawach.
(Interpretacja ogólna Ministra
Finansów z dnia 5 września
2014r.,
sygn. DD2/033/55/KBF/14/R
D-75000)
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Interpretacja
indywidualna: Odsetki od
odszkodowania sądowego
a zwolnienie z PIT
Interpretacja dotyczyła
przedsiębiorcy, który wystąpił
o odpowiedź na pytanie: Czy
zasądzone przez sąd
powszechny ustawowe odsetki
za zwłokę w spełnieniu przez
zobowiązanego świadczenia
stanowią przychód podlegający
opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób
fizycznych, czy też nie?
W ocenie organu podatkowego,
przepisy ustaw podatkowych
przyznają zwolnienie
podatkowe wyłącznie
świadczeniu, które zostało
określone jako odszkodowanie
lub zadośćuczynienie.
Natomiast brak jest zwolnienia
od podatku dochodowego
przysługujących od takiego
odszkodowania lub
zadośćuczynienia odsetek.
Organ podkreślił, że wszelkie
zwolnienia od zasady
powszechności opodatkowania
PIT należy interpretować
ściśle, wobec powyższego
kwota odsetek podlega
opodatkowaniu podatkiem
dochodowym.

(Interpretacja indywidualna
dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
4 września 2014r., sygn.
IBPBII/1/415-441/14/JP)
Nowości legislacyjne:
Projekt Prawa
restrukturyzacyjnego
przyjęty przez Radę
Ministrów
W dniu 9 września 2014r. rząd
przyjął projekt ustawy Prawo
restrukturyzacyjne. Jak wynika
z uzasadnienia projektu, celem
ustawy jest m.in. zapewnienie
przedsiębiorcom i ich
kontrahentom skutecznych
instrumentów do
restrukturyzacji przy
jednoczesnej maksymalizacji
ochrony praw wierzycieli.
Projekt zakłada wprowadzenie
czterech postępowań
restrukturyzacyjnych:
postępowania o zatwierdzenie
układu, przyspieszonego
postępowania układowego,
postępowania układowego,
oraz postępowania
sanacyjnego.

Zgodnie z treścią projektu,
ustawa wejdzie w życie z dniem
1 czerwca 2015 r.
(Źródło: premier.gov.pl)
Nowości legislacyjne:
Prezydent podpisał
nowelizację w sprawie CFC
W dniu 17 września 2014r.
prezydent podpisał nowelizację
ustaw o CIT i PIT dotyczącą
opodatkowania zagranicznych
spółek kontrolowanych
(ang. CFC).
Nowelizacja stanowi próbę
walki z optymalizacją
podatkową poprzez spółki
zarejestrowane w państwach
stosujących nieuczciwą
konkurencję podatkową.
Większość zmian wejdzie
w życie z dniem 1 stycznia
2015r.
(Źródło: prezydent.gov.pl)
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