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Wyrok: Wartość palety
jako opakowania stanowi
składnik podstawy
opodatkowania VAT
Sprawa dotyczyła producenta,
który sprzedaje swoje towary
wraz z paletami ochronnymi.
Przedsiębiorca miał
wątpliwość, czy nie musi on
wliczać wartości palety do
podstawy opodatkowania VAT
sprzedawanych wyrobów.
WSA w Rzeszowie, który
rozpatrzył powyższą kwestię
stwierdził, że wartość palety
powinna być wliczona do
podstawy opodatkowania VAT
sprzedawanych wyrobów przez
podatnika. Sąd podkreślił, że
skoro paleta służy do ochrony,
przechowywania, przewozu
oraz transportu wyrobów, to
powinna być traktowana jako
opakowanie. Wobec
powyższego, jej koszt stanowi
składnik podstawy
opodatkowania VAT na

postawie art. 29a ust. 6 pkt 2
ustawy o VAT.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Rzeszowie z dnia
26 marca 2015 r., sygn. akt
I SA/Rz 222/15)
Interpretacja
indywidualna: Brak
obowiązku prowadzenia
ksiąg podatkowych
w formie papierowej
w przypadku
wykorzystania systemów
informatycznych
Sprawa dotyczyła podatniczki,
która zapytała, czy
w przypadku prowadzenia
podatkowej księgi przychodów
i rozchodów przy
wykorzystaniu technik
informatycznych jest ona
zobowiązana do prowadzenia
dodatkowej księgi w formie
papierowej.
Organ podatkowy w wydanej
interpretacji indywidualnej

stwierdził, że w przypadku
prowadzenia księgi
przychodów i rozchodów przy
zastosowaniu technik
informatycznych, podatniczka
nie jest obowiązana do
prowadzenia dodatkowej
ewidencji księgowej w formie
papierowej. Warunkiem
jednak jest spełnianie przez ten
program przesłanek
wskazanych w odpowiednim
rozporządzeniu,
w szczególności tych
dotyczących terminów
sporządzania wydruków
dokumentacji oraz
wyposażenia programu
w pisemną instrukcję obsługi.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 10 marca
2015 r., sygn. IBPBI/1/4151486/14/BK)
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Interpretacja
indywidualna: Uznanie
ciągłości prowadzenia
działalności i statusu
podatnika VAT w związku
z wykreśleniem z CEIDG
Omawiana sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, będącego
również podatnikiem VAT,
który złożył wniosek o wpis do
Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej (dalej: CEIDG)
z zamiarem zawieszenia
działalności gospodarczej.
Omyłkowo został on
wykreślony z rejestru. Wobec
takiej sytuacji, przedsiębiorca
złożył wniosek o ponowny wpis
do CEIDG oraz o zawieszenie
działalności gospodarczej.
W związku z takim rozwojem
wydarzeń, przedsiębiorca
powziął wątpliwość, czy
w okresie pomiędzy zapisem
w CEIDG o wykreśleniu
z ewidencji, a ponowną
rejestracją został on również
wykreślony jako podatnik VAT
z ewidencji prowadzonej przez
Naczelnika Urzędu
Skarbowego. Przedmiotem
jego zapytania była również
okoliczność czy od momentu
ponownej rejestracji posiada
on dalej status podatnika VAT.

Zdaniem Dyrektora Izby
Skarbowej obowiązek
zgłoszenia Naczelnikowi
Urzędu Skarbowego faktu
zaprzestania prowadzenia
działalności następuje w
sytuacji, gdy czynny podatnik
zaprzestał wykonywać
czynności opodatkowane.
W rozpatrywanej sprawie
natomiast zamiarem podatnika
nie było zaprzestanie
prowadzenia działalności
gospodarczej, lecz zawieszenie
działalności. Tym samym
przedsiębiorca przez cały czas
posiadał status czynnego
podatnika VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 5 marca
2015 r., sygn. IBPP2/4431177/14/KO)
Nowości legislacyjne:
Projekt ustawy
o wspieraniu
polubownych metod
rozwiązywania sporów
w trakcie konsultacji
społecznych
Projekt przedłożony przez
Ministra Gospodarki ma na
celu zwiększenie popularności
polubownych metod
rozwiązywania sporów

powstałych między
przedsiębiorcami oraz wzrost
liczby konfliktów
rozwiązywanych w ten sposób.
Ponadto projekt przewiduje
zmiany w ustawie o CIT oraz
w ustawie o PIT polegające na
wprowadzeniu możliwości
rozliczania faktur korygujących
przychód i koszty jego
uzyskania w bieżącym okresie
rozliczeniowym. Obecnie
w przypadku wystawienia
faktury, należy skorygować
podatek za okres, którego
dotyczy pierwotna faktura –
wraz z wejściem nowej ustawy,
uwzględnienie korekty będzie
możliwe w okresie, w którym
otrzymano korektę
dokumentów.
Propozycja ustawy jest
w trakcie konsultacji
społecznych oraz
uzgodnieniach
międzyresortowych.
(Źródło: legislacja.rcl.gov.pl)
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