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Wyrok: Sukcesja praw
i obowiązków
podatkowych osoby
fizycznej wnoszącej
przedsiębiorstwo do
spółki osobowej
Wyrok dotyczył kwestii, czy
deklaracje za miesiąc,
w którym wniesiono do spółki
w drodze aportu całe
przedsiębiorstwo prowadzone
przez wspólnika, powinna
złożyć spółka i czy deklaracje te
mogą uwzględniać także
wartości wynikające
z czynności opodatkowanych
VAT dokonywanych przez
wnoszącego w ramach
przedsiębiorstwa przed
wniesieniem go do spółki
tytułem aportu.
NSA, który rozpatrzył
powyższe zagadnienie
stwierdził, że skoro osoba
fizyczna przekazuje całość
swego przedsiębiorstwa spółce,
to ta spółka staje się następcą

prawnym osoby fizycznej.
Sukcesja ta dotyczy zaś
wszystkich praw lub
obowiązków przejmowanej
osoby lub spółki.
W konsekwencji, deklaracje od
miesiąca, w którym doszło do
wniesienia wkładu w postaci
przedsiębiorstwa, w zakresie
czynności związanych z tym
przedsiębiorstwem składać
powinna wyłącznie spółka.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 5 marca 2015 r.,
sygn. akt I FSK 216/14, I FSK
372/14)

Interpretacja
indywidualna: Właściwe
przechowywanie faktur
w formie elektronicznej
umożliwia zachowanie
prawa do odliczenia
podatku VAT
Przedsiębiorca wystąpił
o wydanie interpretacji

indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie: Czy
dopuszczalne jest
przechowywanie
otrzymywanych faktur
zakupowych wyłącznie
w formie elektronicznej
i niszczenie papierowych
oryginałów, zachowując przy
tym prawo do odliczenia
podatku naliczonego?
Dyrektor IS wskazał, że
obecnie obowiązujące regulacje
prawne dopuszczają możliwość
przechowywania faktur
w dowolny sposób. Jednakże
sposób ten ma zapewniać
przechowywanie faktur
w podziale na okresy
rozliczeniowe w sposób
zapewniający łatwe ich
odszukanie oraz autentyczność
pochodzenia, integralność
treści i czytelność tych faktur
od momentu ich wystawienia
lub otrzymania do czasu
upływu terminu przedawnienia
zobowiązania podatkowego.
Wobec powyższego, jeśli
sposób przechowywania faktur
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spełnia te warunki łącznie,
przedsiębiorca może
archiwizować dokumentację
w postaci zeskanowanych
obrazów i nie pozbawi go to
prawa do odliczenia podatku
naliczonego wynikającego
z tych dokumentów.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
27 lutego 2015 r., sygn.
IBPP3/443-1389/14/EJ)
Interpretacja
indywidualna: Ewidencja
dla celów VAT transakcji
sprzedaży na podstawie
otrzymanego wcześniej
bonu podarunkowego
powinna nastąpić
w momencie realizacji
bonu
Sprawa dotyczyła sprzedawcy,
który wprowadził możliwość
płatności w postaci bonów
podarunkowych. Podatnik miał
jednak wątpliwość, kiedy
powinien on
zaewidencjonować transakcję:
w momencie przyjęcia
należności i wydania bonu, czy
w momencie wydania towaru
z magazynu podczas jego
realizacji.

W ocenie organu podatkowego,
dopiero realizacja bonu
podarunkowego, czyli fizyczne
nabycie towaru lub usługi
przez klienta, regulującego
zapłatę przez wręczenie bonu
podarunkowego jest
czynnością podlegającą
opodatkowaniu podatkiem
VAT. Wobec tego w tym
momencie powstanie
obowiązek
zaewidencjonowania transakcji
za pomocą kasy rejestrującej
oraz wydania paragonu
fiskalnego nabywcy.
Podkreślono przy tym, że
wydanie towarów lub
świadczenie usług za bony
podarunkowe podlega
opodatkowaniu VAT na
zasadach ogólnych według
stawek właściwych dla danego
towaru.

Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji
Budżetu i Finansów
Publicznych, podczas którego
rozpatrywano ustawę
o zmianie ustawy o VAT oraz
ustawy Prawo zamówień
publicznych.

(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
25 lutego 2015 r., sygn.
IBPP3/443-1385/14/KG)

Rozpatrzenie powyższych
poprawek ma odbyć się na
najbliższym posiedzeniu
plenarnym Senatu.

Nowości legislacyjne:
Nowelizacja ustawy o VAT
i Prawa zamówień
publicznych w toku prac
senackich
W dniu 3 marca 2015 r. odbyło
się posiedzenie senackiej

W toku prac komisji
zaproponowano poszerzenie
katalogu towarów, których
obrót podlega solidarnej
odpowiedzialności o cyfrowe
aparaty fotograficzne oraz
materiały do drukarek tj.
tonery. Dodatkowo,
mechanizmem odwrotnego
obciążenia miałyby zostać
objęte następujące metale:
cynk, ołów, aluminium, nikiel,
cyna.

(Źródło: senat.gov.pl)
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