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Wyrok: Przejęcie majątku
po zmarłym wspólniku nie
podlega VAT
Małżonkowie prowadzili
wspólnie działalność
gospodarczą w formie spółki
jawnej. Mąż przed śmiercią
w testamencie ustanowił żonę
jedynym spadkobiercą. Po
śmierci małżonka, podatniczka
miała wątpliwość czy przejęcie
przez nią przedsiębiorstwa
spółki, a następnie
wprowadzenie go do ewidencji
prowadzonej działalności
gospodarczej bądź wniesienie
go aportem do nowej spółki
osobowej lub kapitałowej,
będzie podlegało przepisom
ustawy o podatku od towarów
i usług.
Naczelny Sąd Administracyjny,
który rozpatrywał powyższe
zagadnienie stwierdził, że
w rozpatrywanej sprawie
podstawowe znaczenie ma
okoliczność, że majątek

pozostały po spółce jawnej
w wyniku śmierci jednego
z dwóch wspólników nie
zostanie wykorzystany
w celach konsumpcyjnych, ale
w celach dalszego prowadzenia
działalności gospodarczej.
W związku z tym, w takiej
sytuacji przepisów ustawy nie
stosuje się do transakcji zbycia
przedsiębiorstwa lub ZCP.
W konsekwencji, śmierć
wspólnika dwuosobowej spółki
jawnej, której majątek został
przekazany do
wykorzystywania
w działalności przez
pozostającego wspólnika bądź
wniesiony aportem do innej
spółki, nie powoduje
opodatkowania tego majątku
podatkiem VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 22 stycznia 2015 r.,
sygn. akt I FSK 1995/13)

Interpretacja
indywidualna: Odsprzedaż
usługi zapewnienia
punktu pierwszej pomocy
jest zwolniona z VAT
Podatnik wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie: Czy w stanie prawnym
obowiązującym w 2014 r.
przedsiębiorca prawidłowo
stosuje stawkę podatku VAT –
„zw” dla usługi gotowości
punktu pierwszej pomocy.
Zdaniem organu podatkowego,
zapewnienie gotowości punktu
pierwszej pomocy
pracownikom przedsiębiorcy
mieści się w kategorii
czynności opieki zdrowotnej,
które korzystają ze zwolnienia
z opodatkowania VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej
podkreślił, że cel i idea
zapewnienia gotowości punktu
pierwszej pomocy do
wykonywania świadczeń
medycznych, wpisują się w cel
zwolnienia przysługującego
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czynnościom opieki medycznej
jakim jest zapewnienie opieki,
służącej zachowaniu,
przywracaniu i poprawie
zdrowia. Nie zmienia tego fakt,
że w praktyce nie w każdym
przypadku wiążą się
z faktycznym wykonywaniem
świadczenia.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 9 stycznia
2015 r., sygn. IBPP3/4431257/14/KG)
Interpretacja
indywidualna: Wydatki
z tytułu czynszu najmu
składników majątkowych
a koszt podatkowy w PIT
Sprawa dotyczyła podatniczki,
której mąż zawarł umowę
najmu środków trwałych
wykorzystywanych na potrzeby
wykonywanej wyłącznie przez
nią działalności gospodarczej.
Wątpliwość przedsiębiorcy
dotyczyła kwestii, czy
w odniesieniu do wynajętych
przez męża środków trwałych
podatniczka może zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodów
wydatki związane z umową
najmu w postaci czynszu.
Dyrektor Izby Skarbowej
w wydanej interpretacji
indywidualnej stwierdził, że
skoro podatniczka i jej mąż
prowadzą odrębne
pozarolnicze działalności
gospodarcze, a na prawach
majątkowej wspólności

ustawowej są właścicielami
środków trwałych
wykorzystywanych wyłącznie
przez nią na potrzeby
prowadzonej pozarolniczej
działalności gospodarczej, to
może ona przedmiotowe środki
ująć w prowadzonej ewidencji
oraz wartości niematerialnych
i prawnych. Organ potwierdził
prawo wnioskodawczyni do
zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodów
prowadzonej działalności
odpisów amortyzacyjnych
dokonywanych od całej
wartości początkowej tych
środków trwałych w wysokości
wartości przyjętej wcześniej
przez męża i amortyzować je
według wybranej przez siebie
metody amortyzacji.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
30 grudnia 2014 r., sygn.
IBPBI/1/415-1113/14/ZK)
Nowości legislacyjne:
Komunikat MF w sprawie
liczenia terminu składania
deklaracji w procedurze
MOSS
W dniu 22 stycznia 2015 r., na
oficjalnej stronie Ministerstwa
Finansów opublikowano
komunikat dotyczący
obliczania ostatniego dnia
terminu na złożenie deklaracji
podatkowej składanych przy
wykorzystaniu elektronicznej
procedury MOSS.

W komunikacie resort
finansów wyjaśnił, że
deklaracje w procedurze MOSS
składa się za okresy kwartalne
do 20. dnia miesiąca
następującego po każdym
kolejnym kwartale, bez
względu na to, czy dzień ten
przypada na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy.
Wskazano, że powyższy termin
ten jest wspólny dla wszystkich
państw członkowskich UE, na
jego określenie nie mają zatem
wpływu krajowe ustalenia, co
do dni ustawowo wolnych od
pracy.
Fiskus podkreślił, że taki
sposób obliczania terminu nie
dotyczy terminów składania
„krajowych" deklaracji VAT
oraz deklaracji podatkowych
w innych podatkach. Według
komunikatu obecnie nie
planuje się zmian przepisów
wprowadzających inne
wyłączenia w zakresie
obliczania terminów.
(Źródło: mf.gov.pl)
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