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Wyrok: Stawka VAT dla
dostawy betonu wraz
z jego wylaniem
Spółka w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej
produkuje masę betonową
i świadczy usługi polegające na
wylewaniu wyprodukowanej
masy betonowej w miejscu
przeznaczenia wraz z
rozprowadzeniem masy
w miejscu wylania przez
pracowników spółki. Organ
podatkowy zakwestionował
stosowanie przez
przedsiębiorcę obniżonej
stawki podatku VAT dla
świadczonej pracy.
Naczelny Sąd Administracyjny
w wydanym wyroku stwierdził,
że w powyższej sytuacji
dochodzi do dostawy towarów,
a nie świadczenia usług
budowlanych. Sąd podkreślił,
że transport i wylanie betonu
nie miałyby miejsca, gdyby nie
sprzedaż betonu, wobec czego
świadczenie to pozostaje

w ścisłym związku z dostawą
betonu. Tym samym, sprzedaż
betonu wraz z jego wylaniem
stanowi dostawę towarów
opodatkowaną stawką
podstawową VAT w wysokości
23%.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 1 kwietnia 2015 r.,
sygn. akt I FSK 2134/13)

Interpretacja
indywidualna:
Wynagrodzenia za
ustanowienie służebności
przesyłu zwolnione z PIT
Podatnik wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej
zawierającej odpowiedź na
pytanie, czy zasądzone
wynagrodzenie za
ustanowienie służebności
przesyłu podlega zwolnieniu
z podatku PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej
odpowiedział, że zgodnie ze
znowelizowanym w 2014 r.

art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy
o PIT zwolniono
z opodatkowania
wynagrodzenia otrzymane za
ustanowienie służebności
przesyłu w rozumieniu
przepisów prawa cywilnego.
Powyższe zwolnienie ma
zastosowanie do dochodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia
2014 r. Z tego względu
uzyskany dochód nie powinien
być wykazany w zeznaniu
rocznym za 2014 rok.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 11 marca
2015 r., sygn. IBPBII/1/451139/15/BP)
Interpretacja
indywidualna: Odliczenie
VAT z faktur od biura
podróży za organizację
konferencji
Przedsiębiorca w celu
zwiększenia przychodów
sfinansował swoim
kontrahentom szkolenie.
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Wyjazd był organizowany
przez biuro podróży.
W związku z powyższym
zapytał, czy VAT naliczony
z faktury z biura podróży za
organizację szkolenia podlega
odliczeniu.
W ocenie organu podatkowego
przedsiębiorca ma prawo do
odliczenia podatku VAT
wynikającego z faktury
wystawionej w związku
z powyższą usługą.
Uprawnienie do odliczenia
wiąże się z tym, że podatnik
nabył jedną kompleksową
usługę organizacji
wyjazdowego szkolenia,
w skład której wchodził
przelot, zakwaterowanie
wyżywienie, udostępnienie
miejsca na szkolenie,
materiały, przedmioty
dydaktyczne oraz organizacja
logistyczna konferencji, co
zostało odzwierciedlone

w wystawionej fakturze.
Ponadto, nabyta usługa była
nabyta w celu zwiększenia
liczby sprzedanych produktów,
a więc pozostawała w
bezpośrednim związku z
wykonywaniem czynności
opodatkowanych VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 24 marca
2015 r., sygn. IBPP4/443614/14/EK)
Nowości legislacyjne: Od
1 kwietnia weszły w życie
zmiany w organizacji
administracji podatkowej
W dniu 1 kwietnia br. weszła
w życie nowelizacja ustawy
o urzędach i izbach
skarbowych, która połączyła
izbę skarbową i podległe jej
urzędy skarbowe w jedną

jednostkę budżetową. Tak jak
do tej pory, Naczelnicy
urzędów skarbowych pełnią
funkcję organów podatkowych
pierwszej instancji, jak
i organów egzekucyjnych. Jeśli
zaś chodzi o Dyrektora izby
skarbowej, to w jego gestii
znalazły się wszystkie tzw.
procesy pomocnicze,
sprawowanie funkcji organu
nadzoru, a także organu
drugiej instancji.
Przeprowadzone zmiany mają
na celu poprawienie
wydajności administracji
podatkowej.
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