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Wyrok: Wynagrodzenie
wypłacone podwykonawcy
w ramach
odpowiedzialności
solidarnej może stanowić
koszt uzyskania przychodu
Sprawa dotyczyła inwestora,
który wyrokiem sądu
cywilnego został zobowiązany
do zapłaty podwykonawcy
należnego wynagrodzenia wraz
z odsetkami z tytułu zawartych
umów budowlanych.
Zobowiązanie wynikało
z solidarnej odpowiedzialności
inwestora i wykonawcy za
wypłatę należności na rzecz
podwykonawcy z powodu
niewypłacalności wykonawcy.
Inwestor powziął wątpliwość,
czy wynagrodzenie wypłacone
podwykonawcy stanowić
będzie koszt uzyskania
przychodu
WSA w Warszawie stwierdził,
że inwestor ma prawo zaliczyć
do kosztów uzyskania

przychodów nie tylko koszty
należności głównej, ale i
odsetki, a także nie będące
przedmiotem sporu koszty
procesu. Sąd podkreślił, że
zasądzona kwota ma ścisły
związek z uzyskiwaniem
przychodu przez
przedsiębiorcę. Podkreślono
przy tym racjonalność działań
podatnika, który wypłacając
dobrowolnie sporna kwotę,
uniknął dodatkowych kosztów
egzekucji.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
9 stycznia 2015 r., sygn. akt
III SA/Wa 1693/14)

Interpretacja
indywidualna: Określenie
właściwej stawki
zryczałtowanego podatku
PIT w przypadku usług
transportowych
Przedsiębiorca świadczący
usługi transportowe wystąpił

o wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie, według
jakiej stawki zryczałtowanego
podatku dochodowego od osób
fizycznych należy opodatkować
uzyskane przychody z usług
transportowych świadczonych
za pomocą pojazdu poniżej i
powyżej 2 ton ładowności?
Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że jeżeli podatnik w
stosownym terminie dokona
wyboru ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych, jako
formy opodatkowania
prowadzonej działalności
gospodarczej, to przychody
uzyskiwane ze świadczenia
usług transportowych,
w zakresie przewozów
ładunków taborem
samochodowym o ładowności
przekraczającej 2 tony, będą
podlegać opodatkowaniu 5,5%
stawką ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
Natomiast przychody ze
świadczenia usług
transportowych taborem
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samochodowym o ładowności
nieprzekraczającej 2 ton, będą
podlegały opodatkowaniu 8,5%
stawką ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych. Organ
podatkowy podkreślił przy
tym, że powyższe stawki należy
stosować niezależnie od ilości
usług wykonywanych
w określonym miesiącu lub
innym okresie rozliczeniowym.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 7 stycznia
2015 r., sygn. IBPBI/1/4151210/14/WRz)
Interpretacja
indywidualna: Usługa
pośrednictwa przy
sprzedaży krajowych
biletów lotniczych podlega
preferencyjnej stawce VAT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który w ramach prowadzonej
działalności pośredniczy przy
sprzedaży biletów lotniczych.
Wątpliwość przedsiębiorcy
dotyczyła wysokości stawki
podatku VAT jaką powinien on
opodatkować opłatę
transakcyjną naliczaną przy
sprzedaży biletu lotniczego
dotyczącego transportu
lotniczego krajowego,
w sytuacji gdy cena biletu
objęta jest stawką 8%.

Organ podatkowy wskazał, że
miejscem świadczenia usług
transportu lotniczego
pasażerskiego odbywającego
się w całości na terytorium
kraju jest terytorium kraju.
Zatem usługi krajowego
lotniczego transportu
pasażerskiego korzystają
z opodatkowania stawką
podatku VAT obniżoną do
wysokości 8%.
W konsekwencji, pobierana
przez przedsiębiorcę opłata
transakcyjna za wystawienie
biletu lotniczego na liniach
krajowych, stanowiąca element
podstawy opodatkowania
świadczonej usługi, będąca
częścią składową usługi
transportu lotniczego osób
odbywającego się na
terytorium kraju, również
korzysta z opodatkowania
preferencyjną, 8% stawką
podatku.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
20 listopada 2014 r., sygn.
IBPP2/443-832/14/IK)
Nowości legislacyjne:
Prezydencki projekt
nowelizacji Ordynacji
podatkowej po I czytaniu

W dniu 14 stycznia 2015 r. na
posiedzeniu plenarnym Sejmu
odbyło się pierwsze czytanie
zgłoszonego z inicjatywy
Prezydenta projektu
nowelizacji ordynacji
podatkowej.
Proponowane rozwiązanie
w metodzie interpretacji
przepisów prawa podatkowego
zakłada, że „niedające się
usunąć wątpliwości” mają być
rozstrzygane na korzyść
podatnika. W celu zwiększenia
pewności prawnej podatnika
w nowelizacji zawarto postulat
określenia maksymalnego
okresu, po którym
przedawniają się zobowiązania
podatkowe. Według projektu,
organy nie mogą przedłużyć go
wskutek wszczęcia kontroli
o więcej niż trzy lata.
Projekt został skierowany do
prac w Komisji Finansów
Publicznych.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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