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Wyrok: Prawo do
zwolnienia VAT usług
pomocniczych do usługi
ubezpieczeniowej
Sprawa dotyczyła podmiotu
świadczącego usługi na rzecz
towarzystw
ubezpieczeniowych. Podatnik
zapytał, czy przy sprzedaży
wykonywanych osobiście w
imieniu i na rzecz
ubezpieczyciela usług
inspekcji, lustracji i likwidacji
szkód będzie on mógł
skorzystać ze zwolnienia
przedmiotowego od podatku
VAT.
WSA w Warszawie, który
rozpatrywał powyższe
zagadnienie stwierdził, że z
prawa do zwolnienia z
opodatkowania VAT korzystać
może ta część usługi
ubezpieczeniowej, która jest
skierowana od ubezpieczyciela
do ubezpieczonego, mimo że
jest zlecona podmiotowi
trzeciemu. Natomiast jeśli
zlecone usługi maja na celu

zapewnienie sprawnego
funkcjonowania samej
instytucji ubezpieczyciela, to
nie spełniają one warunku
nakierowania na
ubezpieczonego, w związku
z tym podlegają
opodatkowaniu VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
9 grudnia 2014 r., sygn.
III SA/Wa 929/14)

Interpretacja
indywidualna: Usługi
prowadzenia pensjonatu
konnego opodatkowane
obniżoną stawką VAT
Podatnik prowadzi pensjonat
konny. W ramach
świadczonych usług podatnik
zapewnia przyjęcie konia do
stajni, właściwą opiekę oraz
wyżywienie. Przedsiębiorca
zapytał we wniosku o
interpretację, czy dla takich
usług prawidłową stawką
podatku VAT będzie stawka
8%.

Dyrektor Izby Skarbowej
w wydanej interpretacji
indywidualnej uznał, że
działalność podatnika
zaklasyfikować należy do
działalności usługowej
wspomagającej chów i hodowlę
zwierząt gospodarskich, które
nie są usługami
weterynaryjnymi, usługami
podkuwania koni i
prowadzenia schronisk dla
zwierząt gospodarskich. Usługi
te, zgodnie z właściwymi
przepisami ustawy o VAT,
opodatkowane są stawką 8%.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Łodzi z dnia 4 listopada
2014r., sygn. IPTPP4/443727/14-4/OS)
Interpretacja
indywidualna: Określenie
stawki VAT przy
refakturowaniu opłat za
media przy najmie
lokalów
Działalność gospodarcza
podatnika polega na wynajmie
lokali na potrzeby prowadzenia
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działalności gospodarczej lub
na cele mieszkaniowe.
W związku z tym
przedsiębiorca ma wątpliwość,
czy w przypadku faktur
rozliczających lokale ma on
prawo objąć całą usługę
(czynsz i media) stawką VAT
właściwą dla usługi najmu.
Organ podatkowy uznał, że
usługa najmu lokalu
mieszkalnego czy użytkowego
jest usługą złożoną tzn. taką,
która łączy w sobie usługę
sensu stricto najmu
i przyporządkowane do niej
usługi związane
z zapewnieniem możliwości
pełnowartościowego
użytkowania wynajmowanego
lokalu mieszkalnego czy
użytkowego, jak np. dostawa
wody, gazu i energii
elektrycznej, które są
nierozerwalnie ze sobą
związane. W związku
z powyższym wynajmujący
powinien do podstawy
opodatkowania doliczyć
również świadczenia związane
z dostawa świadczeń
pomocniczych oraz zastosować

jednolitą stawkę podatku,
właściwą dla usługi
zasadniczej. Wobec tego usługa
najmu wraz z zapewnieniem
dostawy mediów jest
opodatkowana jako usługa
kompleksowa podstawową
stawką podatku VAT.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Łodzi z dnia 4 listopada
2014 r., sygn. IPTPP3/443128/14-4/BJ)
Nowości legislacyjne:
Prezydencki projekt
nowelizacji Ordynacji
podatkowej skierowany do
Sejmu
W dniu 9 grudnia 2014r. do
Sejmu wpłynął projekt zmian
w Ordynacji podatkowej
zgłoszony przez Prezydenta.
Jak podkreśla się
w uzasadnieniu projektu,
konieczność zmian wynika
z potrzeby pilnej korekty
niektórych rozwiązań, na rzecz
zwiększenia ochrony praw
podatnika i pewności obrotu

gospodarczego. Zgodnie
z zapowiedziami Prezydenta, w
projekcie zostanie
wprowadzona m.in. ogólna
zasada rozstrzygania na
korzyść podatnika wątpliwości
powstających przy wykładni
przepisów podatkowych.
Ponadto doprecyzowano
okoliczności, które przerywają
lub zawieszają bieg terminu
przedawnienia oraz
wprowadzono graniczny
termin przedłużenia terminu
przedawnienia wynoszący trzy
lata oraz zostanie zmieniony
mechanizm korygowania
kosztów uzyskania przychodu
w podatkach CIT i PIT.
Zgodnie z projektem, ustawa
ma wejść w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.
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