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Wyrok: Rabaty cenowe
przyznane na produkty
pracodawcy nie skutkują
powstaniem po stronie
pracowników przychodu w
PIT
Podmiot prowadzący sklepy ze
sprzętem sportowym
postanowił zorganizować
program rabatowy adresowany
do swoich pracowników. W
związku z tym podatnik
zapytał, czy udzielane w
ramach tego programu rabaty
będą stanowiły dla pracownika
przychód, od którego powinna
zostać pobrana zaliczka na
podatek PIT.
NSA w wydanym wyroku
stwierdził, że jeśli wysokość
rabatów udzielanych
pracownikom nie odbiega w
istotny sposób od wysokości
rabatów oferowanych klientom
w ramach innych akcji
promocyjnych, to po stronie

pracowników nie powstanie
przychód w podatku PIT.
Przyjęcie odmiennego
stanowiska prowadziłoby do
błędnych, zdaniem NSA,
wniosków że każdy rabat
udzielony klientowi powoduje
konieczność opodatkowania
PIT z racji uzyskanego
przychodu.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 30 października
2014 r., sygn. akt II FSK
2451/12)

Interpretacja
indywidualna: Określenie
momentu powstania
obowiązku podatkowego
VAT w sytuacji dostawy
towaru przez pośrednika
Sprawa dotyczyła producenta
stolarki tworzyw sztucznych.
Przedsiębiorca przy sprzedaży
swoich towarów korzysta z
usług przewoźnika. Wątpliwość

podatnika dotyczyła kwestii,
w którym momencie powstaje
obowiązek podatkowy
w podatku VAT w sytuacji, gdy
towar dostarczany jest do
nabywcy za pośrednictwem
przewoźnika działającego na
jego zlecenie.
W ocenie organu podatkowego,
z chwilą skompletowania
towaru i przekazania go
przewoźnikowi dany towar
należy uznać za „sprzedany”,
gdyż nabywca może już od tego
momentu swobodnie nim
dysponować. Wobec tego,
w sytuacji gdy towar jest
wysyłany przez dostawcę do
nabywcy za pośrednictwem
przewoźnika, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą
wydania towaru podmiotowi,
który jest zobowiązany do jego
dostarczenia, z tym bowiem
momentem dostawca przenosi
prawo do rozporządzania
towarem jak właściciel.
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(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 23 września
2014 r., sygn. IPTPP2/443532/14-2/IR)
Interpretacja
indywidualna: Wydatek
poniesiony na
zapewnienie usługi
gastronomicznej podczas
spotkania biznesowego
stanowi koszt uzyskania
przychodu
Podatnik prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie
indywidualnej praktyki
lekarskiej jak również
w zakresie monitorowania
badań klinicznych.
Przedsiębiorca zapytał, czy
wydatki ponoszone na usługi
gastronomiczne ponoszone
podczas spotkań, na których
omawiane są ważne sprawy
związane z monitorowaniem
badań klinicznych, będą
stanowiły koszty uzyskania
przychodów?
Organ podatkowy ocenił, że
wydatki poniesione przez
przedsiębiorcę na usługi

gastronomiczne mają na celu
uzyskiwanie lub zwiększenie
przez niego przychodów
z prowadzonej działalności
gospodarczej. Podkreślono, że
skoro podczas spotkań,
omawiane są sprawy związane
z monitorowaniem badań
klinicznych, takie jak zasady
współpracy oraz podpisywane
są kontrakty, to spełniono
kryteria określone w art. 22
ust. 1 ustawy o PIT. O ile
wydatki te zostaną właściwie
udokumentowane, można
zaliczyć je do kosztów
uzyskania przychodów.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia
17 października 2014 r., sygn.
ITPB1/415-825/14/AK)

Nowości legislacyjne:
Resort finansów
przedstawił harmonogram
prac nad nowelizacją
Ordynacji podatkowej
Wiceminister finansów Janusz
Cichoń w ostatnim wystąpieniu
medialnym stwierdził, że

projekt nowelizacji Ordynacji
podatkowej wprowadzającej
m.in. klauzulę unikania
opodatkowania, w najbliższym
tygodniu zostanie skierowany
do prac rządowych.
Według planu MF, projekt ma
trafić do Sejmu najpóźniej w
grudniu, tak by cała ustawa
została uchwalona do końca
kwietnia przyszłego roku.
Jak wskazuje przedstawiciel
MF, założeniem fiskusa jest,
aby większość przepisów
weszła w życie z dniem
1 czerwca 2015 r., natomiast
klauzula przeciwko unikaniu
opodatkowania z dniem 1
stycznia 2016 r.
(Źródło:
www.gazetaprawna.pl)
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