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Wyrok: Wystąpienie
wspólnika ze spółki jawnej
jest neutralne podatkowo
dla spółki i pozostających
w niej wspólników
Sprawa dotyczyła trzech
wspólników spółki jawnej,
którzy wnieśli równe udziały
do spółki. Wątpliwość
przedsiębiorców dotyczyła
zagadnienia, czy w przypadku
wystąpienia jednego z nich
i wypłaty dla niego 10%
wartości wkładu pieniężnego,
zaistnieje podstawa do
rozpoznania dochodu u
pozostających w spółce
wspólników, w wysokości
pozostawionego w spółce
jawnej wkładu pieniężnego.
WSA w Warszawie, który
rozpatrzył powyższą kwestię
stwierdził, że samo wystąpienie
wspólnika ze spółki jawnej jest
neutralne podatkowo zarówno
dla spółki, jak i pozostających
w niej wspólników. Sąd
podkreślił, że zgodnie z
przepisami ustawy o PIT za

przychód z działalności
gospodarczej uważa się kwoty
należne, choćby nie zostały
faktycznie otrzymane. Zdaniem
Sądu z kwotą należną,
aktualizującą przesłanki
powstania obowiązku
podatkowego będziemy mieć
do czynienia dopiero wtedy,
gdy roszczenie o tę kwotę
stanie się wymagalne. W
przedmiotowej sprawie będzie
to moment wystąpienia ze
spółki kolejnego wspólnika
spółki jawnej.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
6 marca 2015 r., sygn. akt
III SA/Wa 1871/14)

Interpretacja
indywidualna: Zwolnienie
z VAT usługi „polecenia
klienta”
Podatnik wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie: Czy jako osoba

fizyczna prowadząca
działalność w zakresie
„polecenia klienta” doradcy
finansowemu, może on
skorzystać ze zwolnienia
z opodatkowania VAT.
Podatnik wskazał, że nie
prowadzi tzw. działalności
doradczej w zakresie finansów.
Dyrektor Izby Skarbowej
w wydanej interpretacji
indywidualnej podkreślił fakt,
że przedsiębiorca świadczy
usługi „polecenia klienta”
doradcy finansowemu, czyli
usługi przekazywania danych
za zgodą i wiedzą klientów,
które mają na celu ułatwienie
kontaktu pomiędzy klientem
a doradcą finansowym.
W związku z tym organ
stwierdził, że skoro usługi te
nie stanowią usług doradztwa
ani usług prawniczych,
podatnik będzie mógł
korzystać ze zwolnienia
z opodatkowania VAT.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
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4 marca 2015 r., sygn.
IBPP1/443-1187/14/AW)
Interpretacja
indywidualna: Usługi
transportowe – stawka
ryczałtu PIT
Przedsiębiorca świadczący
usługi transportowe przy
wykorzystaniu pojazdu
powyżej 2 ton ładowności
zapytał, według jakiej stawki
ryczałtu ewidencjonowanego
opodatkować uzyskane
przychody z tego tytułu.
Organ podatkowy w wydanej
interpretacji indywidualnej
stwierdził, że jeśli podatnik
w stosownym terminie dokonał
wyboru ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych, jako
formy opodatkowania
prowadzonej działalności
gospodarczej i nie zachodzą
wobec niego pozostałe
przesłanki negatywne, to
przychody ze świadczonych
usług transportowych
w zakresie przewozów
ładunków taborem
samochodowym o ładowności
powyżej 2 ton mogą podlegać

opodatkowaniu 5,5% stawką
ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
26 lutego 2015 r. IBPBI/1/4151448/14/WRz)
Nowości legislacyjne:
Publikacja kierunkowych
założeń nowelizacji
Ordynacji podatkowej
W dniu 17 marca 2015 r.
opublikowano przygotowane
przez działającą przy Ministrze
Finansów Komisję
Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa
Podatkowego kierunkowe
założenia do projektu ustawy
Ordynacja podatkowa.
W dokumencie postulowane
zmiany dotyczą m.in.:
wprowadzenia katalogu
podstawowych praw
i obowiązków podatnika,
wprowadzenie procedury skarg
na decyzje organów
skarbowych do Ordynacji
Podatkowej, wprowadzenie
katalogu ogólnych zasad prawa
podatkowego - mają one
stanowić wytyczne dla

organów jak prowadzić
postępowania podatkowe, by
podatnikom zagwarantować
lepszą ochronę, zmiany
sposobu liczenia i długości
terminów przedawnienia
zobowiązania podatkowego,
wprowadzenie nie władczych
form działania administracji
podatkowej tj.
odformalizowanie postępowań,
wprowadzenie postępowania
konsultacyjnego,
wprowadzenie porozumień
między urzędnikiem
a podatnikiem. Ponadto
planowane jest wydłużenie
terminu na złożenie odwołania
od decyzji urzędu skarbowego z 14 dni obecnie do 30 dni,
w kwestii zażaleń - do 14 dni.
Dokument został skierowany
do konsultacji społecznych.
(Źródło: mf.gov.pl)
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