nr 72/2014

Nowości Podatkowe PwC
8 stycznia 2015 r.

W numerze:
Interpretacja indywidualna: Przychody z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nie wliczają
się do wartości limitu sprzedaży z art. 113 ustawy o VAT
Interpretacja indywidualna: Prowizja z tytułu pośrednictwa handlowego a PIT
Nowości legislacyjne: Zmiany w VAT przyjęte przez Radę Ministrów
Nowości legislacyjne: Opublikowano Koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej
Interpretacja
indywidualna: Przychody
z tytułu usług
pośrednictwa
ubezpieczeniowego nie
wliczają się do wartości
limitu sprzedaży z art. 113
ustawy o VAT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który w ramach
prowadzonej działalności jest
agentem pośredniczącym przy
zawieraniu umów
ubezpieczenia. W przyszłości
podatnik planuje rozszerzenie
prowadzonej działalności
o świadczenie usług najmu
lokali. Przychody z tytułu
najmu nie przekroczą 150 000
zł.
Podatnik zapytał, czy
przychody z tytułu
wykonywanych przez niego
usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego będą
wliczać się do limitu wartości
sprzedaży, o której mowa
w art. 113 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów
i usług. Zgodnie z brzmieniem
przedmiotowego przepisu

zwolniona od podatku VAT jest
sprzedaż usług, która nie
przekroczyła w poprzednim
roku podatkowym łącznie
kwoty 150 000 zł.
W ocenie organu podatkowego
do wartości sprzedaży, o której
mowa w art. 113 ust. 1 ustawy
o VAT nie powinno wliczać się
przychodów podatnika z tytułu
usług pośrednictwa
ubezpieczeniowego. Stanowi
o tym treść art. 113 ust. 2 lit. c
ustawy o VAT, zgodnie z
którym do limitu wartości
sprzedaży nie wlicza się
przychodów z usług
ubezpieczeniowych. Zdaniem
organu podatkowego
w dyspozycji powyższego
przepisu mieszczą się także
usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 17 grudnia
2014 r., sygn. IBPP2/443931/14/KO)

Interpretacja
indywidualna: Prowizja
z tytułu pośrednictwa
handlowego a PIT
Podatnik w ramach
prowadzonej działalności
świadczy usługi pośrednictwa
handlowego przez aukcje
internetowe. Model
prowadzenia działalności
polega na zbieraniu zamówień
za pomocą platform
aukcyjnych, wysyłaniu
zamówienia do producenta,
a następnie wysyłce towaru
przez producenta bezpośrednio
do odbiorcy.
Przedsiębiorca zapytał, co
stanowi jego przychód na
gruncie podatku PIT przy
świadczeniu usług
w opisanym modelu.
Dyrektor IS w wydanej
interpretacji indywidualnej
stwierdził, że jeśli podatnik
w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej
pośredniczy jedynie
w sprzedaży towarów
handlowych, to przychodem
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uzyskanym z tego tytułu będzie
wartość prowizji, którą stanowi
różnica pomiędzy kwotą
przelaną na konto bankowe
przedsiębiorcy od klienta,
a kwotą przekazaną przez
niego do kontrahenta
z Wielkiej Brytanii tytułem
poszczególnych transakcji.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 22
grudnia 2014 r., sygn.
IBPBI/1/415-1114/14/BK)
Nowości legislacyjne:
Zmiany w VAT przyjęte
przez Radę Ministrów
W dniu 30 grudnia 2014 r.,
Rada Ministrów przyjęła
projekt ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych,
przedłożony przez Ministra
Finansów.
Jak podkreśla w oficjalnym
komunikacie strona rządowa,
jednym z głównych celów
proponowanych rozwiązań jest
zwiększenie skuteczności
w walce z oszustwami
podatkowymi, polegającymi na
uchylaniu się od zapłaty

podatku VAT lub jego
wyłudzaniu.
Sposobem na zwiększenie
skuteczności w walce
z oszustwami ma być
rozszerzenie stosowania
mechanizmu odwrotnego
obciążenia w odniesieniu do
obrotu kolejnymi grupami
towarów: niektóre postacie
złota; kolejne wyroby ze stali;
telefony komórkowe, w tym
smartfony; komputery
przenośne takie jak: tablety,
notebooki, laptopy, itp. oraz
konsole do gier.
Ponadto nowelizacja
przewiduje wprowadzenie
informacji podsumowujących
dla transakcji objętych
mechanizmem odwrotnego
obciążenia, które będą
składane przez sprzedawców
w celu weryfikacji wywiązania
się z obowiązku rozliczenia
podatku.
Projekt ustawy zostanie
skierowany do prac
w parlamencie.
(Źródło: premier.gov.pl)

Nowości legislacyjne:
Opublikowano Koncepcję
rozwoju Krajowej
Informacji Podatkowej
Na stronie Ministerstwa
Finansów opublikowano
broszurę informacyjną, która
przedstawia koncepcję rozwoju
Krajowej Informacji
Podatkowej.
Jedną z proponowanych zmian
jest wprowadzenie specjalizacji
rzeczowej izb skarbowych
w zakresie poszczególnych
podatków. Zgodnie z treścią
broszury w sprawach z zakresu
tzw. podatków niszowych (tj.
nie dotyczących podatku CIT,
PIT i VAT), interpretacje
wydawać będzie tylko Dyrektor
Izby Skarbowej w Warszawie
oraz Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach.
Nowym zasadom podlegać
będą wnioski o wydanie
interpretacji złożone po 30
czerwca 2015 r.)
(Źródło: mf.gov.pl)
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