nr 69/2014

Nowości Podatkowe PwC
4 grudnia 2014 r.

W numerze:
Wyrok: Ugoda zawarta przed notariuszem nie może być uznana za ugodę sądową w rozumieniu
przepisów o PIT
Interpretacja indywidulna: Brak obowiązku korekty VAT w związku ze zmianami dokonanymi
w samochodzie
Interpretacja indywidualna: Możliwość jednorazowej amortyzacji – pomocy de minimis - w PIT
środka trwałego w wynajmowanym lokalu
Nowości legislacyjne: Nowelizacja ordynacji podatkowej z rekomendacją Komitetu Stałego Rady
Ministrów
Wyrok: Ugoda zawarta
przed notariuszem nie
może być uznana za ugodę
sądową w rozumieniu
przepisów o PIT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który zadał organowi
podatkowemu pytanie, czy
odszkodowanie wypłacone na
skutek zawarcia ugody w
drodze aktu notarialnego
będzie zwolnione z podatku na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b
ustawy o PIT. Podatnik
wskazał, że ugoda zawarta
została podczas toczącego się
postępowania cywilnego i
karnego, oraz że dotyczyła ona
istoty sporu objętego
procesami sądowymi.
WSA w Warszawie wskazał, iż
art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o
PIT przewiduje, że zwolnione
od podatku dochodowego od
osób fizycznych są m.in.
odszkodowania otrzymane na

podstawie ugody sądowej do
wysokości określonej w
ugodzie.
Sąd podkreślił, że termin
„ugoda sądowa” musi być
interpretowany precyzyjnie,
jako ugoda zawarta przed
sądem. W konsekwencji, ugoda
zawarta przed notariuszem jest
pewnego rodzaju umową
między stronami, zawartą w
formie solennej i uroczystej,
nadającą się w pewnych
sytuacjach do poddania
egzekucji, lecz nie jest to ugoda
sądowa o której traktuje art. 21
ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia 25
listopada 2014 r., sygn. III
SA/Wa 906/14)
Interpretacja
indywidualna: Brak
obowiązku korekty VAT
w związku ze zmianami

dokonanymi
w samochodzie
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który nabył na
potrzeby działalności
gospodarczej samochód
ciężarowy. Następnie dokonał
w nim zmian
i przekwalifikował pojazd na
samochód osobowy.
W związku z tym podatnik
zapytał, czy jest zobowiązany
do złożenia korekty podatku
VAT mając na uwadze, że przy
zakupie samochodu
osobowego, mógłby odliczyć
maksymalnie kwotę 6.000 zł.?
Organ podatkowy w wydanej
interpretacji indywidualnej
stwierdził, że w obecnie
obowiązującej regulacji brak
jest przepisu nakładającego
obowiązek dokonania korekty
w przypadku wskazanym przez
przedsiębiorcę. W związku
z powyższym Dyrektor Izby
skarbowej potwierdził, że
podatnik nie musi korygować
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odliczonego wcześniej podatku
naliczonego w przypadku
pojazdów nabytych przed
1 kwietnia 2014 r., dla których
wydano zaświadczenie
uprawniające do skorzystania
z pełnego odliczenia podatku
VAT z faktury zakupu,
a następnie podatnik dokonał
zmian konstrukcyjnych
pojazdu, w wyniku których
pojazd nie spełnia już
wymagań niezbędnych dla
wydania takiego
zaświadczenia.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Poznaniu z dnia
3 listopada 2014 r., sygn.
ILPP2/443-946/14-2/EN)
Interpretacja
indywidualna: Możliwość
jednorazowej amortyzacji
– pomocy de minimis –
w PIT środka trwałego
w wynajmowanym lokalu
Na potrzeby prowadzonej
działalności gospodarczej
przedsiębiorca wynajmuje
lokal. Dla zwiększenia
komfortu pracy, podatnik
postanowił zakupić
i zamontować klimatyzator.
Podatnik miał w związku z tym
wątpliwość, czy po
przeprowadzeniu inwestycji
może on skorzystać

z możliwości jednorazowej
amortyzacji - pomocy de
minimis, dla odrębnego środka
trwałego według limitów
określonych w ustawie o PIT.
W ocenie Dyrektora Izby
Skarbowej, klimatyzator może
zostać uznany za odrębny
środek trwały
niepowiększający wartości
początkowej lokalu, w którym
zostanie zamontowany.
W związku z tym,
przedsiębiorca jako „mały
podatnik”, po spełnieniu
warunków określonych ustawy
o PIT, będzie mógł skorzystać
z jednorazowej amortyzacji na
zasadach określonych w tym
przepisie, co wynika z w art.
22k ust. 7 – 12 ustawy o PIT.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Łodzi z dnia 4 listopada
2014 r., sygn. IPTPB1/415428/14-5/MD)
Nowości legislacyjne:
Nowelizacja Ordynacji
podatkowej
z rekomendacją Komitetu
Stałego Rady Ministrów
W dniu 27 listopada 2014 r. na
posiedzeniu komitetu Stałego
Rady Ministrów rozpatrzono
i zarekomendowano projekt

zmian w Ordynacji podatkowej
dotyczący m.in. wprowadzenia
klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania. Ponadto
projekt przewiduje zmiany
w wydawaniu interpretacji
indywidualnych,
pełnomocnictwach w sprawach
podatkowych czy
odpowiedzialności osób
trzecich za zobowiązania
podatkowe.
Zgodnie z założeniami
nowelizacji, nowe przepisy
mają wejść w życie z dniem
1 czerwca 2015 r., natomiast
przepisy dotyczące klauzuli
unikania opodatkowania
zaczną obowiązywać od 1
stycznia 2016 r.
Projekt zostanie teraz
przedłożony do rozpatrzenia
przez rząd. Jest to ostatni etap
przed skierowaniem ustawy do
prac parlamentarnych.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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