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Interpretacja
indywidualna: Możliwość
zastosowania
zryczałtowanego PIT od
najmu pawilonu
Sprawa dotyczyła podatnika,
który miał wątpliwość czy po
zgłoszeniu zakończenia
działalności gospodarczej
przychody uzyskiwane z najmu
pawilonu handlowego,
wykorzystywanego wcześniej
na potrzeby prowadzonej
działalności, należy
kwalifikować jako przychody
z najmu w rozumieniu ustawy
o PIT.
Dyrektor IS w wydanej
interpretacji indywidualnej
stwierdził, że skoro podatnik
nie będzie prowadził
działalności gospodarczej,
a najem nie będzie
wykonywany w sposób
zorganizowany i ciągły, to
przychód uzyskany z tytułu
umowy najmu lokalu, stanowić
będzie odrębne źródło
przychodu, o którym mowa

w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy
o PIT. Organ podkreślił, że
dochody uzyskiwane z najmu
zaliczonego do tego źródła
przychodów mogą być
opodatkowane – zgodnie
z wolą podatnika – na
zasadach ogólnych określonych
w ustawie o PIT albo ryczałtem
od przychodów
ewidencjonowanych na
zasadach określonych
w ustawie o zryczałtowanym
podatku dochodowym PIT.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Bydgoszczy z dnia 22
października 2014 r., sygn.
ITPB1/415-832/14/MP)

Interpretacja
indywidualna:
Odszkodowanie
wypłacone na rzecz
kontrahenta podlega VAT
Przedsiębiorca wystąpił
o wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie: Czy
wypłacenie przez kontrahenta

na podstawie ugody sądowej
odszkodowania stanowiącego
substrat określonego umową
wynagrodzenia prowizyjnego
podlegającego opodatkowaniu
podatkiem VAT jest
opodatkowane tym
podatkiem?
Organ podatkowy wskazał, że
rozwiązanie umowy i zawarcie
przez strony porozumienia
stanowiło wygaśnięcie
wiążącego strony stosunku
prawnego i nie było rezultatem
jednostronnego
niewywiązywania się lub
nienależytego wywiązania się
przez stronę z ciążących na niej
obowiązków. Otrzymana przez
przedsiębiorcę kwota jest
zatem ściśle związana
z uzyskaniem korzyści przez
spółkę w postaci tolerowania
zaistniałego stanu rzeczy.
W związku z powyższym,
otrzymane na podstawie ugody
odszkodowanie nie jest
zadośćuczynieniem, lecz
stanowi formę wynagrodzenia
za świadczenie usług
w rozumieniu art. 8 ust. 1
ustawy o VAT.
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W konsekwencji, wskazane
odszkodowanie podlega
opodatkowaniu tym
podatkiem.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Bydgoszczy z dnia
28 października 2014 r., sygn.
ITPP2/443-1087/14/RS)
Nowości legislacyjne:
Ustawa o ułatwieniu
wykonywania działalności
gospodarczej podpisana
przez Prezydenta

opodatkowania od
użytkowania w celach
prywatnych samochodu
służbowego w zależności od
pojemności silnika oraz
wprowadzenie instytucji
„Wiążącej informacji
podatkowej” na gruncie
podatku akcyzowego.
Ustawa wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2015 r.,
oprócz zmian przepisów
Kodeksu pracy, które zaczną
obowiązywać od 1 kwietnia
2015 r.
(Źródło: prezydent.gov.pl)

W dniu 24 listopada 2014 r.
Prezydent podpisał ustawę
z dnia 7 listopada 2014 r.
o ułatwieniu wykonywania
działalności gospodarczej.
Do najważniejszych zmian
wprowadzonych tą ustawą
zaliczyć należy: zwolnienie
z PIT wartości świadczenia
otrzymanego przez pracownika
z tytułu dowozu autobusowego
do zakładu pracy
organizowanego przez
pracodawcę, wprowadzenie
zryczałtowanego

Nowości legislacyjne:
Nowelizacja PIT dotycząca
ulg na dzieci podpisana
przez Prezydenta
W dniu 24 listopada 2014 r.
Prezydent podpisał ustawę
z dnia 23 października 2014 r.
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych oraz niektórych
innych ustaw.

W wyniku nowelizacji, kwota
ulgi podatkowej w PIT
przysługująca na trzecie
i kolejne dziecko zostanie
podwyższona o 20%. Ponadto
ustawa wprowadza zasadę,
zgodnie z którą podatnik
będzie miał prawo do pełnego
odliczenia ulgi podatkowej do
wysokości łącznie zapłaconego
podatku oraz składek na
ubezpieczenie społeczne.
Nowelizacja zacznie
obowiązywać z dniem
1 stycznia 2015 r. i będzie miała
zastosowanie do dochodów
osiągniętych od dnia 1 stycznia
2014 r.
(Źródło: prezydent.gov.pl)
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