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Wyrok: Usługa
marketingowa
z przekazaniem nagród nie
stanowi świadczenia
złożonego na gruncie VAT
Sprawa dotyczyła podmiotu
organizującego akcje
promocyjne, w ramach których
przeprowadzane są konkursy z
nagrodami dla osób trzecich.
Podatnik miał wątpliwość, czy
czynność polegająca na
przekazaniu osobom trzecim
przedmiotów takich jak:
upominki, nagrody, gadżety
reklamowe, w ramach usług
marketingowych świadczonych
na rzecz zleceniodawców, nie
podlega odrębnemu
opodatkowaniu VAT, jako
nieodpłatne przekazanie
towarów lub nieodpłatne
świadczenie usług.
Według NSA, usługa
marketingowa oraz zakup
i przekazanie osobom trzecim
nagród, nie są ze sobą tak
ściśle związane że obiektywnie

tworzyłyby jedno niepodzielne
świadczenie, którego
rozdzielenie miałoby charakter
sztuczny. A zatem, faktura
wystawiona przez kontrahenta
spółki nabywającej usługi
marketingowe nie
dokumentuje jednej złożonej
kompleksowej usługi
marketingowej, ponieważ
rzeczywisty charakter
transakcji wskazuje na dwa
odrębne świadczenia, których
odbiorcami są dwa odrębne
podmioty. W przypadku usługi
marketingowej podmiotem
tym jest spółka, w przypadku
przekazywania upominków osoby trzecie.
(Ustne uzasadnienie wyroku
Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia
15 października 2014 r., sygn.
akt I FSK 1443/13)
Interpretacja
indywidualna:
Nieodpłatne przekazanie
części środka trwałego nie

powoduje powstania
przychodu po stronie
użyczającego
Sprawa dotyczyła mężczyzny
prowadzącego działalność
gospodarczą, który w jej
ramach nabył nieruchomość
jako środek trwały. Część
nieruchomości nieodpłatnie
użyczył żonie na potrzeby jej
działalności gospodarczej.
Podatnik zapytał, czy
w związku z przekazaniem
nieruchomości wystąpią u
niego skutki podatkowe w
zakresie PIT.
W ocenie organu podatkowego,
w przypadku nieodpłatnego
przekazania żonie części
nieruchomości stanowiącej
odrębny majątek
przedsiębiorcy, po jego stronie
jako użyczającego nie
powstanie przychód
w rozumieniu ustawy o PIT.
Organ podkreślił, że wynika to
z faktu, iż oddający środek
trwały do używania, nie jest
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osobą otrzymującą
jakiekolwiek świadczenie o
charakterze majątkowym.
Wobec powyższego, nie
powstanie przychód, który
mógłby podlegać zwolnieniu
od podatku.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 12 września
2014 r., sygn. IPTPB1/415298/14-4/AG)

Interpretacja
indywidualna: Stawka
VAT dla napojów
serwowanych w ramach
usługi organizacji imprez
okolicznościowych
Sprawa dotyczyła podatnika,
który prowadzi salę
bankietową. W zakres
świadczonych usług wchodzi
wynajem sali, zapewnienie
usług gastronomicznych wraz
z napojami oraz obsługą
kelnerską. Przedsiębiorca
zapytał, czy napoje – kawa
i herbata oraz napoje
chłodzące, które serwowane są
w ramach imprezy
okolicznościowej mogą być
opodatkowane preferencyjną
stawką podatku VAT 8%.

Dyrektor IS w wydanej
interpretacji stwierdził, że
rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia
2013 r. w sprawie towarów
i usług, dla których obniża się
stawkę podatku od towarów
i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych,
wyłączyło możliwość
zastosowania obniżonej stawki
VAT dla napojów. W związku
z tym, podatnik nie może
zastosować obniżonej stawki
do sprzedaży napojów,
niezależnie od tego czy stanowi
ona element pomocniczy
podlegającej preferencyjnej
stawce opodatkowania VAT
usługi gastronomicznej, czy też
nie.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 12
września 2014 r., sygn.
IBPP2/443-574/14/RSz)

Nowości legislacyjne:
Senackie prace nad
nowelizacją ustawy o PIT
W dniu 15 października 2014 r.
senacka Komisja Budżetu
i Finansów Państwa
rozpatrzyła ustawę z dnia
26 września 2014 r.,

nowelizującą ustawę o PIT oraz
niektóre inne ustawy.
Jak podkreśla się w pracach
parlamentarnych, celem
ustawy jest usprawnienie
procesów wymiany informacji
między administracją
podatkową a płatnikami
podatku PIT a także
podatnikami podatku CIT.
Ponadto wraz z wejściem
w życie nowych przepisów,
administracja podatkowa
będzie wstępnie wypełniać
zeznania podatkowe, które
podatnik będzie musiał jedynie
zatwierdzić po wprowadzeniu
ewentualnych poprawek.
Komisja senacka nie
wprowadziła do ustawy
żadnych poprawek.
Ustawa została skierowana do
przegłosowania na posiedzeniu
plenarnym.
Po uchwaleniu ustawy przez
Senat, zostanie ona przekazana
do podpisu Prezydenta.
(Źródło: senat.gov.pl)
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