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Wyrok: Brak powstania
przychodu w PIT dla
pracownika z tytułu jego
udziału w imprezie
integracyjnej
Sprawa dotyczyła pracodawcy,
który planuje zorganizować
doroczną imprezę integracyjną
dla swoich pracowników.
Podatnik miał wątpliwość, czy
w związku z faktem
uczestnictwa pracowników w
imprezie integracyjnej,
powstanie po stronie
zatrudnionych przychód ze
stosunku pracy, który podlega
opodatkowaniu podatkiem
PIT.
NSA, który rozpatrzył
powyższą sprawę, stwierdził że
w przypadku udziału
pracowników
w organizowanych przez
pracodawcę imprezach
zbiorowych nie jest możliwe
ustalenie wysokości

przysporzenia po stronie
konkretnych pracowników.
Podkreślono, że w takiej
sytuacji nie jest możliwe
ustalenie podstawy
opodatkowania podatkiem
PIT. W konsekwencji,
pracownikom biorącym udział
w takich imprezach nie można
przypisach przychodu
podlegającego opodatkowaniu.
W uzasadnieniu wyroku sąd
przywołał wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 8 lipca
2014 r., sygn. K 7/13, który
potwierdza taką interpretację
przepisów.

uzyskania przychodów na
gruncie podatku PIT

(Ustne uzasadnienie wyroku
Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia
30 września 2014 r., sygn.
II FSK 2353/12)

Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, która prowadzi
salon fryzjerski w lokalu
stanowiącym odrębną
własność jej męża. Podatniczka
na podstawie umowy użyczenia
korzysta nieodpłatnie z lokalu,
ponosząc przy tym koszty jego
utrzymania, takie jak podatek
od nieruchomości, czynsz,
opłaty za media. W związku
z powyższym wnioskodawczyni
zapytała organ podatkowy, czy
wydatki ponoszone w związku
z powyższymi opłatami mogą
zostać zaliczone do kosztów
podatkowych prowadzonej
działalności gospodarczej, gdy
na dowodach wpłaty widnieje
nazwisko właściciela
nieruchomości, czyli męża
podatniczki.

Interpretacja
indywidualna: Wydatki na
lokal nieodpłatnie
użyczony stanowią koszt

W ocenie organu podatkowego
czynsz i koszty mediów
opłacane przez
Wnioskodawczynię z tytułu
używania użyczonej od męża
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nieruchomości stanowią koszt
uzyskania przychodu na
gruncie ustawy o PIT.
Stwierdzono, że ponoszenie
przedmiotowych wydatków
związane jest z posiadaniem
i wykorzystywaniem na
potrzeby działalności
nieruchomości, w której mieści
się prowadzony przez
podatniczkę salon fryzjerski.
Dyrektor IS podkreślił fakt
istnienia związku
przyczynowego pomiędzy
poniesieniem wydatków z tego
tytułu, a osiąganiem
przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej.
Wydatki te należy zaliczyć do
kosztów uzyskania
przychodów, jako koszty
ogólne działalności
gospodarczej.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia
18 września 2014 r., sygn.
ITPB1/415-697/14/AK)
Interpretacja
indywidualna: Zakres
prawa do odliczenia
składki zdrowotnej
w okresie zawieszenia
działalności
Sprawa dotyczyła restauratora,
który w miesiącach zimowych
zawiesza prowadzoną
działalność. W związku
z powyższym, podatnik zapytał

organ podatkowy w jakiej
wysokości przysługuje mu
prawo do odliczenia składki
zdrowotnej zapłaconej
w danym roku podatkowym,
również w okresie czasowego
zawieszenia działalności
gospodarczej.
W wydanej interpretacji
indywidualnej Dyrektor IS
stwierdził, że składek na
dobrowolne ubezpieczenie
zdrowotne zapłaconych
w miesiącach zawieszenia
działalności gospodarczej nie
można odliczyć od należnej
kwoty zobowiązania
podatkowego wynikającego
z karty podatkowej za
miesiące, w których działalność
nie była prowadzona. Organ
wskazał przy tym, że składki
zapłacone a nieodliczone
w roku podatkowym mogą
natomiast być wykazane
w deklaracji o wysokości
składki na ubezpieczenie
zdrowotne, zapłaconej
i odliczonej od karty
podatkowej w poszczególnych
miesiącach roku podatkowego
PIT-16A.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia 2 września
2014 r. sygn. ITPB1/415650/14/PSZ)

Nowości legislacyjne:
Projekt nowelizacji
w sprawie ulg na dzieci
przyjęty przez Radę
Ministrów
W dniu 30 września 2014 r.
rząd przyjął projekt ustawy
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych
innych ustaw.
Nowelizacja podnosi kwotę
ulgi na trzecie i kolejne dziecko
o 20%, a także wprowadza
zasadę, że jeśli kwota
zapłaconego podatku nie
pokrywa wartości ulgi,
uprawniony uzyska zwrot
niewykorzystanej kwoty ulgi do
wysokości zapłaconych składek
na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne podlegających
odliczeniu.
Zgodnie z brzmieniem
projektu, nowe zasady
rozliczania ulg będą
obowiązywać w rozliczeniach
podatkowych za 2014 r.
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