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Wyrok: Odszkodowanie do
wysokości
trzymiesięcznego
wynagrodzenia,
wypłacone na rzecz byłego
pracownika, jest
zwolnione z PIT
Sprawa dotyczyła sytuacji,
w której bezpodstawnie
rozwiązano z pracownikiem
stosunek pracy. Na mocy
ugody sądowej pracownik
otrzymał odszkodowanie
w wysokości siedmiu
miesięcznych pensji.
W związku z powyższym
zadano pytanie, czy powyższe
odszkodowanie jest wolne od
podatku dochodowego.
Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie,
który rozpatrywał powyższą
sprawę stwierdził, że do
otrzymanego przez byłego
pracownika odszkodowania
zastosowanie ma art. 21 ust. 1
pkt 3 ustawy o PIT, które

zwalnia taki dochód
z opodatkowania. Sąd
podkreślił, że ze zwolnienia
będzie korzystało tylko
wypłacone odszkodowanie
do wysokości trzymiesięcznego
wynagrodzenia, ponieważ
przepisy Kodeksu Pracy
przewidują odszkodowanie
właśnie w takiej wysokości.
Natomiast kwota
odszkodowania wypłacona
ponad ten limit będzie
opodatkowana podatkiem
dochodowym, bo jest to kwota
przyznana w ramach ugody i
nie wynika z przepisów prawa.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Krakowie z dnia 21
października 2014 r., sygn. akt
I SA/Kr 1276/14)
Interpretacja
indywidualna: Stawka
podatku VAT dla
sprzedaży gazety lokalnej

Wydawca lokalnego tygodnika
zwrócił się do organu
podatkowego z pytaniem, czy
sprzedaż czasopisma
zawierającego zagadnienia
lokalne, program telewizyjny
oraz odpłatnie drukowane
ogłoszenia handlowe może być
opodatkowana preferencyjną
stawką podatku VAT
w wysokości 8 %.
Dyrektor Izby Skarbowej
w interpretacji indywidualnej
stwierdził, że sprzedaż gazety
drukowanej, w której
drukowane są odpłatnie
ogłoszenia handlowe, reklamy
i teksty reklamowe, jednak ich
powierzchnia zajmuje mniej
niż 67% całej powierzchni
gazety, korzysta z obniżonej,
tj. 8% stawki podatku VAT, na
podstawie art. 41 ust. 2 ustawy
w związku z art. 146a pkt 2
ustawy oraz poz. 73 załącznika
nr 3 do ustawy o VAT.
W związku z powyższym
zastosowanie stawki podatku
VAT 8% do sprzedaży gazety
jest prawidłowe.
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(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Poznaniu z dnia
2 października 2014 r., sygn.
ILPP2/443-733/14-4/EN)
Interpretacja
indywidualna: Środki
otrzymane przez
wspólnika w związku z
likwidacją spółki nie
powodują powstania
przychodu w PIT
Istotą interpretacji
indywidualnej było pytanie, czy
otrzymanie przez byłego
wspólnika spółki osobowej
środków pieniężnych z tytułu
likwidacji spółki skutkować
będzie dla niego powstaniem
przychodu podatkowego.
Zdaniem organu podatkowego,
w związku z rozwiązaniem
a następnie likwidacją spółki
osobowej, po stronie jej
wspólnika nie powstanie
przychód, stosownie do art. 14
ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT.
Organ zastrzegł, że brak
przychodu odnosi się to
wyłącznie do środków
pieniężnych wypracowanych
w spółce osobowej (jawnej lub
komandytowej), której

przedsiębiorca zostanie
wspólnikiem.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia
15 września 2014 r., sygn.
ITPB1/415-694/14/DP)
Nowości legislacyjne:
Ustawa o ułatwieniu
warunków działalności
gospodarczej skierowana
do Senatu
W dniu 23 października 2014 r.
Sejm uchwalił ustawę
o ułatwianiu działalności
gospodarczej, która
wprowadza szereg zmian
w ustawach podatkowych:
ustawie o PIT, CIT, VAT
i akcyzie.
Wraz z wejściem w życie
nowych przepisów
wprowadzony zostanie m.in.
system ryczałtowy rozliczania
PIT z tytułu użytkowania
pojazdu służbowego do celów
prywatnych (250/400 zł
w zależności od pojemności
silnika samochodu). Ponadto
wartość świadczenia
otrzymanego przez pracownika

z tytułu dowozu do zakładu
pracy organizowanego przez
pracodawcę zostanie
zwolnienia z PIT. Zmiany
dotyczyć będą także
obowiązków informacyjnych
poprzez wprowadzenie
wiążącej informacji akcyzowej
w zakresie klasyfikacji
taryfowej oraz rodzaju wyrobu
akcyzowego, a także
odstąpienie od obowiązku
powiadamiania naczelnika
urzędu celnego o formie
prowadzonej ewidencji.
W dniu 24 października 2014r.
ustawa została przekazana do
rozpatrzenia przez Senat.
Zgodnie z treścią ustawy
wejdzie ona w życie z dniem
1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem
części przepisów
obowiązujących od 1 kwietnia
2015 r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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