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Wyrok: Kaucja zwrotna
nie podlega
opodatkowaniu VAT
Przedsiębiorca w celu
zmotywowania swoich
kontrahentów do terminowego
wykonywania usług
wykorzystuje system kaucji
zwracanej po wykonaniu
usługi. Podatnik miał
wątpliwość, czy kwota kaucji
otrzymanej od nabywcy będzie
podlegać opodatkowaniu
podatkiem VAT.
WSA w Gdańsku, który
rozpatrzył powyższe pytanie
stwierdził, że kaucja
podlegająca zwrotowi po
wykonaniu umowy, nie jest
kwotą należną w rozumieniu
ustawy o VAT, wobec czego nie
stanowi zapłaty. W
konsekwencji wpłacona kaucja,
która może zostać zwrócona
kontrahentowi, jest wpłatą,
która pozostaje poza zakresem
VAT.

(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Gdańsku z dnia
13 listopada 2014 r., sygn. akt
I SA/Gd 1104/14)
Interpretacja
indywidualna: Pełne
odliczenie VAT od kosztów
paliwa i eksploatacji
samochodu służbowego
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorstwa, które
zakupiło samochód ciężarowy
przeznaczony wyłącznie do
celów służbowych związanych
z działalnością gospodarczą.
W tym celu wprowadzono
ewidencję przebiegu pojazdu,
obowiązek garażowania
pojazdów na firmowym
parkingu, a także zakaz
wynajmowania pojazdów dla
pracowników do celów
prywatnych. Przedsiębiorstwo
zwróciło się z pytaniem, czy
przysługuje mu pełne, 100%
prawo do odliczenia podatku
od kosztów zakupu paliwa,
oleju, płynu i kosztów
eksploatacji (takich jak części
zamienne, remonty bieżące i

przeglądy gwarancyjne)
zakupionej ciężarówki od dnia
1 kwietnia 2014 r.
Dyrektor Izby Skarbowej w
Bydgoszczy uznał, iż ustalone
przez przedsiębiorstwo zasady
używania pojazdu wskazują, że
można wykluczyć jego użycie
do celów niezwiązanych
z działalnością gospodarczą.
Z tego też względu należało
uznać, iż przedsiębiorstwu
przysługuje prawo do
odliczenia pełnej kwoty
podatku naliczonego przy
nabyciu paliwa do jego napędu,
olejów, płynów, części
zamiennych, usług w zakresie
remontów i przeglądów
gwarancyjnych.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Bydgoszczy z dnia
24 października 2014 r., sygn.
ITPP2/443-984/14/RS)
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Nowości legislacyjne:
Ponowne konsultacje
społeczne w sprawie
nowelizacji VAT i Prawa
zamówień publicznych
Do 21 listopada 2014 r. trwają
konsultacje społeczne projektu
ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług
oraz Prawa zamówień
publicznych, który wprowadza
nowe instrumenty służące
walce z oszustwami
podatkowymi. Nowelizacja
przewiduje rozszerzenie
katalogu towarów, w stosunku
do których stosowany będzie
mechanizm odwrotnego
obciążenia, oraz solidarna
odpowiedzialność nabywcy i
sprzedawcy za rozliczenie
podatku VAT. Podniesiona
zostanie również minimalna i
maksymalna kwota kaucji
gwarancyjnej składanej przez
sprzedawców paliw.
Konieczność przeprowadzenia
ponownych konsultacji wiąże
się z publikacją nowego tekstu

projektu nowelizacji. W
nowym projekcie ustawy
doprecyzowaniu uległy także
przepisy dotyczące proporcji
odliczania podatku naliczonego
w przypadku towarów i usług
wykorzystywanych do celów
mieszanych wraz ze
wskazaniem przykładowych
danych, które mogą służyć do
obliczenia tej proporcji.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
Nowości legislacyjne:
Opublikowano projekt
ustawy o Administracji
Podatkowej
W dniu 18 listopada 2014 r.
opublikowano projekt ustawy o
Administracji Podatkowej.
Zgodnie z zapisami projektu,
od 1 stycznia 2016 r. rozpocząć
swoje funkcjonowanie ma
nowa Administracja
Podatkowa, do zadań której
należeć będzie m.in. pobór
podatków, zapewnienie
prawidłowego wykonywania

obowiązków podatkowych
przez podatników oraz
zapewnienie dostępu do
jednolitej i powszechnie
dostępnej informacji
podatkowej.
Przewiduje się także powołanie
instytucji asystenta podatnika.
Asystent taki miałby wspierać
przedsiębiorców
rozpoczynających działalność
gospodarczą w obowiązkach
względem Urzędu Skarbowego.
Ponadto, zgodnie z
zapowiadanymi w projekcie
zmianami, od 2016 r. wszystkie
podania i deklaracje będą
mogły być składane w
dowolnie wybranym urzędzie
skarbowym.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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