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Wyrok: Możliwość
zaliczenia nadpłaty
podatku VAT na poczet
innych zobowiązań
podatkowych
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który wystąpił
o wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie, czy
może on zaliczyć nadpłatę
podatku VAT na poczet
zobowiązań podatkowych
powstałych na gruncie innych
podatków, nawet jeśli
właściwym będzie inny organ
podatkowy.
WSA w Łodzi, który
rozpatrywał skargę na
niekorzystną dla podatnika
interpretację stwierdził, że
w przepisach Ordynacji
podatkowej dotyczących
zaliczenia nadpłat na poczet
innych zobowiązań brak jest
jakiegokolwiek wskazania, że
nadpłaty te mogą być zaliczone
przez dany organ tylko na
poczet zobowiązań

podatkowych właściwych dla
tego organu. Wobec czego
istnieje możliwość zaliczenia
nadwyżki podatku naliczonego
nad należnym na poczet
zobowiązań podatkowych, dla
których właściwy jest inny
organ podatkowy, niż organ
właściwy dla rozliczeń VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Łodzi z dnia 4 grudnia
2014 r., sygn. akt I SA/Łd
978/14)

Interpretacja
indywidualna: Zakres
zaliczenia do kosztów
podatkowych w PIT
wydatków związanych
z eksploatacją samochodu
Przedsiębiorca zakupił
samochód wyłącznie na
potrzeby prowadzonej
działalności. W związku z tym
zapytał, czy na gruncie podatku
PIT może zaliczyć do kosztów
uzyskania przychodów wydatki
związane z autem, w tym
kosztów towarów

montowanych w nim
i związanych z tymi towarami
usług naprawy, montażu
i konserwacji, a także
ubezpieczenia i paliwa.
Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że podatnik będzie
miał prawo zaliczyć do kosztów
podatkowych podatek VAT
naliczony przy zakupie
samochodu osobowego w tej
części, która nie podlega
odliczeniu na gruncie ustawy
o VAT. Ponadto podkreślono,
że jeśli pojazd nie będzie
wykorzystywany do celów
prywatnych, to wydatki
związane z eksploatacją tego
pojazdu, w tym paliwo, płyn do
spryskiwaczy, jego
konserwacją oraz używaniem
i ewentualnymi naprawami
tego pojazdu będą spełniały
przesłanki uprawniające do
obniżenia przychodu o te
koszty jako koszty uzyskania
przychodów prowadzonej
działalności.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Łodzi z dnia 4 listopada
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Interpretacja ogólna:
Stawka VAT dla usług
rekreacji
Powodem wydania
interpretacji była niewątpliwie
rozbieżna linia interpretacyjna
organów podatkowych oraz
orzecznicza sądów
administracyjnych w sprawie
właściwej stawki podatku VAT
od dostawy biletów
uprawniających do korzystania
z usług związanych z rekreacją.
W wydanej interpretacji
ogólnej szef resortu finansów
przychylił się do metody
wykładni przepisów
stosowanych przez sądy.
Zgodnie z nią, skoro w ustawie
VAT obejmuje się obniżoną
stawką podatku VAT „usługi
związane z rekreacją”, to na
potrzeby wykładni tego pojęcia
trzeba posłużyć się wykładnią
językową. W związku z tym
należy uznać za rekreację różne
formy aktywności mające
służyć wypoczynkowi i
zdrowiu. Tak rozumiana
rekreacja obejmuje w
szczególności zajęcia takie jak
fitness, czy aerobik, ale
również taką aktywność jak np.

korzystanie z sauny – i takie
usługi korzystają z prawa do
zastosowania obniżonej stawki
podatku VAT w wysokości 8%.
Jednocześnie Minister
podkreślił, że wszystkie usługi
świadczone przez siłownię,
które nie są związane
z normalnym typowym jej
użytkowaniem, takie jak usługi
restauracyjne na terenie klubu,
zakup napojów, odżywek, czy
też usługi instruktora, nie są
objęte stawką obniżoną, wobec
czego zakup takich towarów
należy opodatkować
podstawowa stawka podatku
w wysokości 23%.
Wykładnia zaprezentowana
przez Ministra Finansów jest
wiążąca dla organów
podatkowych przy wydawaniu
interpretacji indywidualnych
w analogicznych stanach
faktycznych.
(Interpretacja ogólna Ministra
Finansów z dnia 2 grudnia
2014 r., sygn.
PT1/033/32/354/LJU/14)
Nowości legislacyjne:
Nowy wzór wniosku
o zastosowanie
opodatkowania w formie
karty podatkowej

W dniu 8 grudnia 2014 r.
w Dzienniku Ustaw
opublikowano Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia
2 grudnia 2014 r. w sprawie
określenia wzoru wniosku
o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej.
W nowym akcie określono
wzór wniosku o zastosowanie
opodatkowania w formie karty
podatkowej (PIT-16) w formie
załącznika do rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie
zastępuje dotychczasowe
przepisy. Zgodnie
z uregulowaniami ustawy
o PIT, taki wniosek jest
konieczny do opodatkowania
w takiej formie – w przypadku
braku takiego wniosku
opodatkowanie następuje na
zasadach ogólnych.
Rozporządzenie wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2015
r.
(Źródło: dziennikustaw.gov.pl)
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