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Wyrok: Konieczność
wykazania
bezskuteczności egzekucji
wobec spółki i wszystkich
jej wspólników
Sprawa dotyczyła podatnika,
który wystąpił do organu
podatkowego z pytaniem czy
jest on uprawniony do
zaliczenia do kosztów
uzyskania przychodu wartości
odpisanych wymagalnych a
nieściągalnych wierzytelności
z tytułu kredytów lub pożyczek
oraz wymagalnych
a nieściągalnych wierzytelności
z tytułu udzielonych gwarancji
lub poręczeń spłaty
kredytu/pożyczki udzielonych
podmiotowi mającemu formę
prawną spółki osobowej.
Podatnik dysponuje
postanowieniem komornika o
bezskuteczności egzekucji z
majątku dłużnika wydanym ze
względu na brak majątku
dłużnika.

W ocenie WSA w Warszawie,
w sytuacji gdy umowa
kredytowa zawarta jest ze
spółką osobową, to faktycznie
po stronie dłużnika występuje
wielość podmiotów, ponieważ
dłużnikiem jest każdy ze
wspólników spółki osobowej
zaciągającej kredyt. Sąd
stwierdził, że nieściągalność
wierzytelności będzie
udokumentowana, gdy
postanowienie organu
egzekucyjnego o
bezskuteczności egzekucji
dotyczyć będzie wszystkich
dłużników, czyli nie tylko
spółki osobowej, ale również
wszystkich jej wspólników.
A zatem, gdy wierzyciel
posiada postanowienie
komornika dotyczące jedynie
bezskuteczności egzekucji
wobec spółki, a nie było
prowadzone postępowanie
egzekucyjne wobec jej
wspólników, to nie można
uznać, że nieściągalność
wierzytelności została
wykazana.

(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
25 lutego 2015 r., sygn. III
SA/Wa 1887/14)
Interpretacja
indywidualna: Najem
lokalu prywatnego
opodatkowany
zryczałtowanym
podatkiem PIT
Podatnik podnajmuje lokal
użytkowy prywatnie, poza
prowadzoną działalnością
gospodarczą. W związku
z wątpliwościami w zakresie
rozpoznania przychodu w PIT
podatnik zwrócił się
z wnioskiem o wydanie
interpretacji indywidualnej.
Organ podatkowy wyjaśnił, iż
skoro podatnik otrzymuje
czynsz z tytułu podnajmu
lokalu użytkowego
niebędącego przedmiotem
prowadzonej przez niego
pozarolniczej działalności
gospodarczej, to przychód
uzyskany z tego źródła podlega
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opodatkowaniu jako tzw.
najem (podnajem) prywatny.
Wobec tego uzyskiwany czynsz
nie będzie zaliczany do źródła
przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej, lecz
będzie opodatkowany
zryczałtowanym podatkiem od
przychodów
ewidencjonowanych. Dyrektor
Izby Skarbowej stwierdził
również, że uiszczane przez
wynajmującego należności
z tytułu mediów i opłat
dodatkowych nie stanowią dla
najemcy przychodu
podlegającego opodatkowaniu,
o ile faktycznie w umowie jest
zapis zobowiązujący go do ich
ponoszenia. W związku z tym
opłaty te nie stanowią u
podatnika przysporzenia
majątkowego.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
12 lutego 2015 r.,
IBPBII/2/4151011/11/14/MZM)
Interpretacja
indywidualna: Możliwość
przekazania
pracownikowi informacji
PIT-11 w formie
elektronicznej

Interpretacja dotyczy płatnika,
który zapytał, czy
prawidłowym jest przekazanie
pracownikom informacji PIT11 za pomocą środków
komunikacji elektronicznej?
Zdaniem Dyrektora Izby
Skarbowej informacje PIT-11
mogą być przekazane
pracownikowi w formie
elektronicznej, przy
zachowaniu stosownego wzoru
deklaracji i przy zapewnieniu,
że informacja trafi do
właściwego adresata, adresat
ten będzie miał możliwość jej
odczytania, dane zawarte
w informacji będą prawidłowe
i zabezpieczone w ten sposób,
iż nie będą mogły być
modyfikowane oraz dane te
będą autoryzowane przez
płatnika w formie złożonego na
informacji elektronicznego
podpisu kwalifikowanego.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
11 lutego 2015 r., sygn.
IBPBII/1/415-951/14/MK)
Nowości legislacyjne:
Zmiany w prawie
o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi
uchwalone przez Sejm

W dniu 20 lutego 2015 r., Sejm
przyjął zgłoszoną przez
Prezydenta nowelizację ustawy
prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi.
Wraz w wprowadzeniem
nowych przepisów, skarga na
interpretację indywidualną
będzie mogła być oparta
wyłącznie na przesłankach
błędnej wykładni przepisów,
niewłaściwego zastosowania
prawa materialnego lub
naruszenia przepisów
postępowania. Ponadto WSA
będą związane zarzutami
skargi oraz przywołaną przez
podatnika podstawą prawną.
Ustawa została skierowana do
rozpatrzenia przez Senat.
Nowe rozwiązania mają wejść
w życie po upływie 3 miesięcy
od dnia ogłoszenia.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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