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Wyrok: Podatnik ma prawo
do odliczenia podatku
naliczonego z tytułu nabycia
nieruchomości, która
zostanie wniesiona do
założonej w późniejszym
czasie spółki cywilnej

Małżonkowie nabyli
nieruchomości, które
następnie wprowadzono do
założonej spółki cywilnej jako
środki trwałe. Podatnicy
powzięli wątpliwość czy VAT
naliczony w fakturze zakupu
nieruchomości z 2011 r.,
wystawionej na nazwiska
wspólników, a przeznaczonej
do celów działalności
gospodarczej założonej w
późniejszym terminie, może
zostać rozliczony w spółce
cywilnej powołanej dnia 1 maja
2012 r.
NSA rozpoznając sprawę
stwierdził, iż kupno

nieruchomości przez
małżonków, które następnie
zostały wniesione do spółki
cywilnej, miało miejsce
w zamiarze wykonywania
działalności gospodarczej.
Z tego względu spółka cywilna
miała prawo odliczyć podatek
naliczony związany z nabyciem
wniesionego do spółki wkładu
w postaci nieruchomości.

innymi na wykonywaniu
zabudowy stoisk wystawowych
na targach międzynarodowych.
Podatnik zwrócił się do organu
podatkowego z zapytaniem, czy
w zakresie wskazanej
działalności gospodarczej
właściwie stosuje 5,5 % stawkę
ryczałtu dla prac budowlanych.

Interpretacja
indywidualna: Zabudowa
stoisk targowych podlega
opodatkowaniu 5,5%
stawką podatku
ryczałtowego

Dyrektor Izby Skarbowej
w Bydgoszczy uznał, iż
prawidłowo podatnik
zakwalifikował wykonywane
przez siebie prace
wykonywania zabudowy stoisk
wystawowych na targach
międzynarodowych do prac
budowlanych, z których
przychody mogą podlegać
opodatkowaniu ryczałtem
według stawki 5,5%.

Sprawa dotyczyła podatnika
prowadzącego działalność
usługową polegającą między

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia

(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 5 listopada 2014 r.,
I FSK 1658/13)
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17 października 2014 r.,
sygn. ITPB1/415-833/14/KW)
Nowości legislacyjne:
Ustawa o ułatwieniu
warunków działalności
gospodarczej ponownie
w Sejmie
W dniu 6 listopada Senat
podjął uchwałę o przyjęciu
ustawy w brzmieniu
uwzględniającym poprawki
wprowadzone przez Komisje
senackie.

z samochodu służbowego do
celów prywatnych za częściową
odpłatnością pobieraną od
pracownika. Zgodnie
z przyjętymi zmianami
podstawą opodatkowania
pracownika będzie wartość
jego przychodów,
pomniejszona o odpłatność.
Zryczałtowany podatek
wyniesie 45 zł przy pojemności
silnika do 1600 cm sześc. i 72
zł przy większej pojemności
silnika.

wprowadzania poprawek.
Ustawa ma na celu
wprowadzenie dodatkowego
wsparcia finansowego dla
podatników o niskich
dochodach mających na
utrzymaniu dzieci oraz
zwiększenie kwoty ulgi na
dzieci dla podatników
wychowujących troje i więcej
dzieci o 20%. Nowe przepisy
mają wejść w życie z dniem
1 stycznia 2015 r.
(Źródło: sejm.gov.pl)

(Źródło: sejm.gov.pl)
W tym samym dniu sejmowa
Komisja Do Spraw Związanych
z Ograniczaniem Biurokracji
zaakceptowała poprawki
wprowadzone przez Senat.
Poprawki m.in. uwzględniają
postulaty pracodawców
dotyczące zryczałtowanego
podatku od korzystania

Nowości legislacyjne:
Ustawa nowelizująca
ustawę o PIT oraz
Ordynację podatkową
przyjęta przez Senat
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W dniu 6 listopada 2014 r.
Senat podjął uchwałę
o przyjęciu ustawy bez

Porozmawiajmy
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