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Wyrok: Wynagrodzenie za
bezumowne korzystanie
z nieruchomości nie
podlega VAT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który
bezumownie korzystał
z gruntów należących do
spółdzielni mieszkaniowej. W
związku z powyższym,
spółdzielnia wystąpiła
z roszczeniem o
odszkodowanie. Podatnik
zapytał, czy przedmiotowe
odszkodowanie będzie miało
charakter rekompensaty za
uniemożliwienie spółdzielni
wykorzystywania tych
nieruchomości w odmienny
sposób.
W wyroki Naczelny Sąd
Administracyjny stwierdził, że
w sytuacji kiedy spółka
korzysta bezumownie
z nieruchomości, nie można
uznać że doszło do świadczenia
usługi za wynagrodzeniem.
W związku z powyższym
wypłacenie przez spółkę na

rzecz spółdzielni
wynagrodzenia za bezumowne
korzystanie z nieruchomości
nie podlega opodatkowaniu
VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 15 stycznia 2015 r.,
sygn. I FSK 1980/13)
Interpretacja
indywidualna: Zwolnienie
z VAT usług mediacji
Interpretacja dotyczyła
przedsiębiorcy, który zapytał,
czy usługi mediacyjne
polegające na pomocy
w pozasądowym
rozwiązywaniu konfliktów
i sporów mogą być zwolnione
z podatku od towarów i usług,
jeśli mediator wykonuje inne
usługi niż usługi prawnicze czy
doradcze.
W ocenie organu podatkowego,
świadczenie usług mediacji,
czyli pośredniczenie w sporze
mające na celu ułatwienie
stronom dojście do
porozumienia, nie stanowi
usług doradztwa, ani usług

prawniczych. Mediator nie
doradza bowiem stronom
konfliktu, lecz pomaga
zwaśnionym stronom
w dobrowolnym osiągnięciu
ich własnego, wzajemnie
akceptowanego porozumienia
w spornych kwestiach.
W związku z tym świadczenie
takich usług będzie mogło
korzystać ze zwolnienia
podmiotowego od podatku
VAT, na podstawie art. 113 ust.
9 ustawy o VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
31 grudnia 2014 r., sygn.
IBPP1/443-895/14/AW)
Interpretacja
indywidualna: Wartość
diet wypłacanych
pracownikom a KUP
Przedsiębiorca zapytał, czy do
kosztów uzyskania przychodów
można zaliczyć diety za czas
podróży służbowej
przysługujące pracownikom
wykonującym usługi
ogólnobudowlane.
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Dyrektor Izby Skarbowej
w interpretacji indywidualnej
uznał, że niezależnie od tego
czy wypłacane pracownikom
środki pieniężne będą
elementem wynagrodzenia, czy
też na podstawie odrębnych
przepisów (tj. przepisów prawa
pracy) dietą lub inną
należnością wypłacaną
w związku z podróżami
służbowymi pracowników,
mogą stanowić u pracodawcy
koszt uzyskania przychodów.
Jedynym warunkiem jest
spełnienie przesłanek
zaliczenia wydatku do kosztów
podatkowych, czyli poniesienie
w celu osiągnięcia przychodów
bądź też zachowania albo
zabezpieczenia źródła
przychodów.

(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 7 stycznia
2015r., sygn. IBPBI/1/4151209/14/WRz)
Nowości legislacyjne:
Uchwalono nowelizację
dotyczącą nieujawnionych
źródeł
W dniu 16 stycznia 2015 r.
Sejm przyjął nowelizację
ustawy o PIT i Ordynacji
podatkowej regulującą zasady
opodatkowania przychodów
nieznajdujących pokrycia
w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł
nieujawnionych.

Ustawa została uchwalona
w celu zastąpienia przepisów
uznanych przez Trybunał
Konstytucyjny za niezgodne
z Konstytucją (wyrok z dnia
18 lipca 2013 roku, sygn. akt
SK 18/09).
Ustawa zostanie skierowana
teraz do Senatu.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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