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Wyrok: Finansowanie
przez pracodawcę kosztów
noclegu pracownika –
skutki dla pracownika w
PIT
Sprawa dotyczyła spółki, która
zwróciła się do organu
podatkowego z pytaniem, czy
wartość noclegu
finansowanego przez
pracodawcę będzie stanowiła
dla pracownika przychód ze
stosunku pracy w rozumieniu
przepisów ustawy o PIT.
Pracownik nie będzie odbywał
podróży służbowej
w rozumieniu przepisów prawa
pracy, ale potrzeba noclegu jest
bezpośrednio związana
z czynnościami służbowymi.
Fiskus stwierdził, że takie
świadczenie należy
zakwalifikować do przychodów
ze stosunku pracy.
NSA przyznał jednak rację
spółce, wskazując, iż
niezależnie od tego czy

pracownik przebywa
w delegacji służbowej
w rozumieniu przepisów prawa
pracy, czy też jego wyjazd nie
posiada takiego statusu, to
pobyt w danym miejscu
i ewentualna konieczność
noclegu jest wynikiem
polecenia pracodawcy
i wykonywania czynności na
jego rzecz. Z tego też względu
nie można mówić, że
pracownik otrzymuje od
pracodawcy jakiekolwiek
„świadczenie” w rozumieniu
art. 12 ustawy o PIT. W takim
przypadku pracodawca jedynie
zwraca pracownikowi wydatki
ponoszone przez niego
w interesie i na rzecz
pracodawcy.
(Ustne uzasadnienie wyroku
Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia
2 października 2014 r., sygn.
akt II FSK 2387/12)

Interpretacja ogólna:
Usługi własne świadczone
w ramach usługi turystyki
podlegają opodatkowaniu
VAT na zasadach ogólnych
Podstawą dla wydania
interpretacji ogólnej była
kwestia opodatkowania VAT
następującej sytuacji: Podatnik
świadczący usługę turystyki
nabywa od innych podmiotów
usługi dla bezpośredniej
korzyści turysty. Część
świadczeń w ramach usługi
turystyki jest jednak
wykonywana przez podatnika
we własnym zakresie.
Usługi własne podlegają
natomiast ogólnym zasadom
opodatkowania nie tylko
w zakresie określenia podstawy
opodatkowania, czy też
w zakresie miejsca
świadczenia, ale również
w odniesieniu do pozostałych
zasad obliczania podatku od
towarów i usług.
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Minister Finansów w wydanej
interpretacji ogólnej stwierdził,
że usługi własne wykonywane
przez biuro podróży w ramach
usługi turystyki na podstawie
art. 119 ustawy o VAT,
podlegają ogólnym zasadom
opodatkowania podatkiem od
towarów i usług, w tym
również w odniesieniu do
wysokości stawki podatku
VAT.
Wykładnia przepisów
przedstawiona w interpretacji
ogólnej jest wiążąca dla
Dyrektorów Izb Skarbowych
przy wydawaniu interpretacji
indywidualnych w tożsamych
stanach faktycznych.
(Interpretacja ogólna Ministra
Finansów z dnia 7 października
2014 r., sygn.
PT2/033/7/505/EPT/2014/R
088705)
Interpretacja
indywidualna: Opłaty
z tytułu najmu i wykupu
urządzeń vendingowych
a koszt podatkowy w PIT
Przedsiębiorca wystąpił
o wydanie interpretacji
indywidualnej w zakresie
możliwości i momentu
zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów

wydatków związanych
z najmem i użytkowaniem
urządzeń vendingowych oraz
ich wykupem.
Organ podatkowy stwierdził, że
o sposobie zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów
decyduje fakt, czy cena wykupu
urządzenia przekracza próg
3.500 zł. W przypadku, gdy po
zakończeniu umowy najmu
urządzeń cena nabycia nie
przekroczy 3.500 zł w miesiącu
oddania ich do używania lub w
miesiącu następnym,
przedsiębiorca będzie mógł
dokonać jednorazowo odpisu
amortyzacyjnego,
stanowiącego koszt uzyskania
przychodów prowadzonej
działalności gospodarczej.
Natomiast gdy cena nabycia
tych urządzeń będzie wyższa
niż 3.500 zł, przedsiębiorca
zobowiązany będzie do wyboru
jednej z metod amortyzacji,
o których mowa w ustawie
o PIT, aż do pełnego
zamortyzowania środka
trwałego.
(Interpretacje indywidualne
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
5 września 2014 r., sygn.
IBPBI/1/415-658/14/JS,
IBPBI/1/415-938/14/JS)

Nowości legislacyjne:
Projekt nowelizacji ustawy
o systemie ubezpieczeń
społecznych w sprawie
oskładkowania „umów
śmieciowych” przyjęty
przez Komisję sejmową
W dniu 8 października 2014 r.
odbyło się posiedzenie
podkomisji stałej ds. rynku
pracy. W trakcie posiedzenia
do projektu nowelizacji dot.
oskładkowania tzw. „umów
śmieciowych” dodano przepis,
który wprowadza możliwość
renegocjacji tzw. umów w toku
świadczonych na podstawie
prawa zamówień publicznych.
Następnego dnia Komisja
Polityki Społecznej i Rodziny
przyjęła sprawozdanie z prac
podkomisji.
Drugie czytanie projektu
odbędzie się na najbliższym
posiedzeniu plenarnym Sejmu.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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