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Wyrok: TK – „Wydanie
interpretacji” oznacza jej
podpisanie, a nie
doręczenie
Trybunał Konstytucyjny w
swoim niedawnym orzeczeniu
stwierdził, że art. 14o § 1
ordynacji podatkowej
rozumiany w ten sposób, że
pojęcie „niewydanie
interpretacji” nie oznacza
braku jej doręczenia w
terminie określonym w art. 14d
powołanej ustawy, jest zgodny
z zasadą zaufania obywateli do
państwa i stanowionego przez
nie prawa wynikającą z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wobec powyższego podatnik
nie może się powołać na
instytucję tzw. „milczącej
interpretacji”, jeśli w ciągu
trzech miesięcy nie otrzyma od
organu interpretacji
indywidualnej w jego sprawie.
Przypominamy, że z „milczącą
interpretacją” mamy do
czynienia, gdy organ nie

odniesie się do wniosku o
wydanie interpretacji
indywidualnym w ustawowym
3-miesięcznym terminie.
Podatnik może wtedy uznać
stanowisko zaprezentowane we
wniosku jako prawidłowe,
a zastosowanie się do własnej
oceny skutków prawnych nie
może powodować negatywnych
konsekwencji podatkowych.
(Ustne uzasadnienie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 25 września 2014r.,
sygn. akt K 49/12)
Interpretacja
indywidualna: Stawka
VAT dla montażu bram
garażowych
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który zapytał
o właściwą stawkę VAT dla
montażu bram garażowych
w ramach prac wykonywanych
w budynkach objętych
społecznym programem
mieszkaniowym. Usługi
montażu świadczone są
samodzielnie oraz w ramach

usługi kompleksowej wraz
z montażem okien.
Zdaniem organu podatkowego
obniżona 8% stawka podatku
może mieć zastosowanie
wyłącznie do montażu bram
garażowych, który jest
dokonywany wraz z oknami
w ramach kompleksowej usługi
w całym budynku mieszkalnym
wraz z garażem (w ramach
całego zadania
inwestycyjnego). Organ
podkreślił, że powyższy
warunek powinien wynikać
wprost z treści umowy.
Natomiast gdy zlecenie
obejmuje jedynie montaż
bramy garażowej, właściwą
stawką będzie stawka
podstawowa podatku VAT, tj.
23%.
(Interpretacja indywidualna
dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu z dnia 1 września
2014r., sygn. ILPP1/443451/14-4/NS)
Interpretacja
indywidualna: Ustalenie
wartości początkowej
środka trwałego na
gruncie PIT
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Podatnik wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie: Czy do wyceny
wartości środka trwałego
w postaci samochodu można
zaliczyć oprócz ceny samego
samochodu także wydatki takie
jak: opłacone na terenie
Niemiec cło i VAT od importu,
rachunek za wynajem lawety,
rachunek za tłumaczenie
dokumentów, VAT
niestanowiący podatku
naliczonego, faktury za części
zamienne do samochodu,
faktury za naprawę pojazdu,
opłata akcyzy, opłata
recyklingowa do NFOŚ oraz
opłaty za przegląd techniczny
i rejestrację pojazdu.
W wydanej interpretacji
indywidualnej Dyrektor Izby
Skarbowej stwierdził, że
wartość początkową
przedmiotowego środka
trwałego będzie stanowiła cena
nabycia powiększona o wartość
wszystkich nakładów, które
miały miejsce przed
przekazaniem do używania
nabytego samochodu

osobowego, bowiem
poniesione koszty są
bezpośrednio związane
z przystosowaniem środka
trwałego do stanu zdatnego do
używania. W związku
z powyższym podatnik ma
prawo do zaliczenia do
wartości początkowej wydatki
związane z przystosowaniem
środka trwałego do używania.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia
28 sierpnia 2014r., sygn.
ITPB1/415-701/14/PSZ)
Nowości legislacyjne: Sejm
przyjął nowelizację ustawy
o PIT
W dniu 26 września 2014r.
sejm przyjął ustawę o zmianie
ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych
innych ustaw.
Celem projektu jest
usprawnienie procesów
wymiany informacji między

administracją podatkową
a płatnikami podatku PIT oraz
podatnikami podatku CIT.
Wraz z wejściem nowych
przepisów, administracja
podatkowa będzie
udostępnienia wstępnie
wypełnione zeznania
podatkowe. Podatnicy po
weryfikacji poprawności
danych, będą mogli za pomocą
systemu teleinformatycznego
wysłać deklarację zawierającą
dane wpisane przez urząd lub
wprowadzić do niej poprawki.
Ustawa została skierowana do
rozpatrzenia przez Senat.
Znowelizowane przepisy wejdą
w życie z dniem 1 stycznia
2015r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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