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Wyrok: Stawka VAT dla
przeniesienia
majątkowych praw
autorskich
Przedsiębiorca prowadzi
w ramach działalności
gospodarczej biuro
architektoniczne. Projekty
wykonuje sam lub razem ze
swoimi pracownikami.
Podatnik miał wątpliwość, jaką
stawką podatku VAT należy
opodatkować przeniesienie
praw autorskich, gdy projekt
jest efektem pracy kilku osób.
WSA w Warszawie, który
rozpoznał powyższe pytanie,
stwierdził, że za twórcę
w rozumieniu prawa
autorskiego należy rozumieć
osobę fizyczną, zarówno w
sytuacji gdy wykonała ona
dany utwór sama, jak również
gdy stworzyła go z udziałem
innych współautorów.
W konsekwencji, skoro projekt
architektoniczny jest

wykonywany także przez
podatnika prowadzącego
pracownię architektoniczną
i zatrudniającego innych
architektów, to przeniesienie
praw autorskich do utworu
w postaci projektu
architektonicznego będzie
korzystało z prawa do
zastosowania obniżonej stawki
podatku VAT w wysokości 8%.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
12 lutego 2015 r., sygn.
III SA/Wa 2198/14)
Interpretacja
indywidualna: Sądowe
zniesienie wspólności
majątkowa małżeńskiej
a korekta zeznań
podatkowych PIT
Sprawa dotyczyła podatniczki,
która sądowo zniosła
wspólność majątkową
małżeńską ze swoim
małżonkiem. Orzeczenie
ustanowiło podział majątku

z mocą wsteczną. W związku
z tym kobieta zapytała, jakie są
skutki podatkowe powyższego
orzeczenia.
Organ podatkowy stwierdził, że
w związku z orzeczeniem
rozdzielności majątkowej,
małżonkowie tracą prawo do
wspólnego rozliczania podatku
PIT. W związku z tym
orzeczenie o rozwiązaniu
wspólności powoduje
obowiązek korekty złożonych
wcześniej zeznań
podatkowych. Podkreślono
przy tym, że jeśli wspólność
została rozwiązana przed
okresem przedawnienia
zobowiązania, małżonkowie są
zobowiązani do złożenia korekt
tylko za okres do czasu
przedawnienia zobowiązania
podatkowego w PIT, czyli 5 lat.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 5 lutego
2015 r., sygn. IBPBII/1/415963/14/MK)
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Interpretacja
indywidualna: Zaliczka na
poczet nabycia towarów
wraz z montażem a VAT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który nabył od
włoskiego kontrahenta linię
produkcyjną. Umowa
handlowa zakładała, że
odpowiedzialnym za transport
elementów linii produkcyjnej
z Włoch do Polski jest
podatnik. Za nabycie towaru
uważa się zainstalowanie
i uruchomienie linii
produkcyjnej, za co był
odpowiedzialny kontrahent
włoski. Polski przedsiębiorca
zapłacił na poczet zakupu
zaliczki w wysokości
odpowiadającej wartości całego
towaru.
W związku z tym
przedsiębiorca zapytał, w jakim
momencie powstanie
obowiązek podatkowy w VAT.
Organ podatkowy stwierdził, że
w przedstawionym stanie
faktycznym przy ustaleniu

momentu powstania
obowiązku podatkowego
w VAT, będzie miał miejsce
wyjątek od zasady, że
decydującym jest moment
dostawy towaru lub wykonania
usługi. Organ uznał, że skoro
przedsiębiorca przed odbiorem
maszyny dokonał wpłaty 100%
wartości kontraktu, obowiązek
podatkowy powstał z chwilą
wpłaty zaliczek w odniesieniu
do wpłaconej kwoty.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
29 stycznia 2015 r., sygn.
IBPP4/443-524/14/PK)
Nowości legislacyjne:
Nowelizacja ustawy o VAT
i ustawy Prawo zamówień
publicznych po II czytaniu
w Sejmie
W dniu 18 lutego 2015 r., na
posiedzeniu Sejmu odbyło się
drugie czytanie projektu
nowelizacji ustawy o VAT oraz
ustawy Prawo zamówień

publicznych. Projekt
przewiduje rozszerzenie
katalogu towarów i usług,
których obrót objęty jest
mechanizmem odwrotnego
obciążenia m.in. o telefony
komórkowe, laptopy oraz
konsole do gier. Zgodnie
z zaproponowaną przez posłów
poprawką, przepisy dotyczące
mechanizmu reverse charge,
odpowiedzialności solidarnej
oraz kaucji gwarancyjnej mają
wejść w życie z dniem 1 lipca
2015 r. (w pierwotnym
brzmieniu projektu termin ten
wyznaczono na 1 kwietnia
2015 r.)
Trzecie czytanie projektu
odbędzie się w dniu 20 lutego
br.
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