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Wyrok: Marża z tytułu
udzielonej pożyczki –
moment powstania
przychodu w PIT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej
udziela nieoprocentowanych
pożyczek. Dochodem
przedsiębiorcy jest prowizja za
udzielenie pożyczki. Podatnik
miał wątpliwość, w którym
momencie powstanie
obowiązek podatkowy PIT
w odniesieniu do kwoty marży.
W ocenie WSA w Gliwicach, na
gruncie podatku PIT przychód
z tytułu opłat za udzielanie
pożyczki może powstać
u podatnika w trzech
momentach: wykonania usługi,
wystawienia faktury albo
zapłaty należności za usługę.
Sąd podkreślił, że decydującym
będzie fakt, które z tych
zdarzeń wystąpi najwcześniej.
Wobec tego, w sytuacji gdy
wysokość marży nie jest znana

z góry z uwagi na uzależnienie
jej od czasu spłaty
zobowiązania, przychód
należny powstanie
w momencie wykonania usługi,
czyli w dacie zawarcia umowy
pożyczki.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Gliwicach z dnia
15 kwietnia 2015 r., sygn. akt
I SA/Gl 939/14)
Interpretacja ogólna:
Świadczenie usług
księgowych – zwolnienie
z VAT
Podstawą do wydania
interpretacji ogólnej była
zmiana w przepisach
polegająca na zniesieniu
zwolnienia w podatku VAT
w odniesieniu do usług
świadczonych przez doradców
podatkowych. W związku
z przedmiotową zmianą
powstała wątpliwość, czy
usługi świadczone przez
księgowych również nie będą
podlegać zwolnieniu z podatku

VAT. Zarówno doradcy
podatkowi, jak i księgowi mogą
bowiem świadczyć pewien
wspólny katalog usług (np.
prowadzenie ksiąg
rachunkowych i innych
ewidencji podatkowych lub też
sporządzanie zeznań
i deklaracji podatkowych).
Minister Finansów podkreślił,
że brak zwolnienia dotyczy
jedynie świadczenia usług
doradztwa, wobec czego jeśli
podmiot nie będzie ich
świadczył, to niezależnie od
posiadania określonych
uprawnień, podatnik
świadczący usługi księgowe
będzie mógł korzystać ze
zwolnienia z opodatkowania
VAT.
Wykładnia przepisów
przedstawiona przez Ministra
jest wiążąca dla organów
podatkowych wydających
interpretacje indywidualne
dotyczące analogicznych
stanów faktycznych.
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(Interpretacja ogólna Ministra
Finansów z dnia 9 kwietnia
2015 r., sygn.
PT3.8101.2.2015.AEW.16)
Interpretacja
indywidualna: Zbycie
praw użytkowania
wieczystego działek
wycofanych z działalności
gospodarczej a PIT
Sprawa dotyczyła podatnika,
który na potrzeby prowadzonej
działalności nabył prawo
użytkowania wieczystego kilku
działek. Z uwagi na zmianę
profilu działalności,
przedsiębiorca postanowił
wycofać niektóre działki
z prowadzonej działalności
i sprzedać je.
Podatnik wystąpił o wydanie
interpretacji indywidualnej z
pytaniem czy sprzedaż którejś
z działek, wycofanych
uprzednio na potrzeby własne
podatnika, przed upływem
okresu sześciu lat od momentu
przekazania ich na potrzeby
własne, będzie traktowana jako
przychód z działalności
gospodarczej i opodatkowana
podatkiem dochodowym, tak
jak prowadzona działalność,
czyli wg 19% stawki liniowej?

W ocenie organu podatkowego,
jeżeli przedsiębiorca dokona
zbycia praw użytkowania
wieczystego gruntów przed
upływem sześciu lat, licząc od
pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu,
w którym składniki majątku
zostały wycofane z działalności,
zobowiązany będzie do
opodatkowania uzyskanego
z tego tytułu przychodu
zgodnie z zasadami
właściwymi dla źródła
przychodów, jakim jest
pozarolnicza działalność
gospodarcza, stosownie do
stosowanej przez niego na
dzień zbycia formy
opodatkowania prowadzonej
działalności gospodarczej.
Wobec powyższego kwota
uzyskana ze sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości
będzie opodatkowana 19%
podatkiem PIT.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
13 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-86/15/BK)
Nowości legislacyjne:
Stanowisko Stałego
Komitetu Rady Ministrów
w sprawie prezydenckiej
nowelizacji ordynacji
podatkowej

Jak donosi „Puls Biznesu”
z dnia 20 kwietnia 2015 r., na
ostatnim posiedzeniu Stałego
Komitetu Rady Ministrów
negatywnie zaopiniowano
projekt nowelizacji Ordynacji
podatkowej złożony przez
Prezydenta Bronisława
Komorowskiego.
Tzw. „mały rząd” podzielił
stanowisko prezentowane
przez resort finansów, zgodnie
z którym proponowane zmiany
są mało precyzyjne, a ich
stosowanie zagrażać może
stabilności finansów
publicznych.
Opinia SKRM musi zostać
zaakceptowana przez Radę
Ministrów, aby mogła stać się
oficjalnym stanowiskiem
rządu.
Przypominamy, że nowelizacja
znajduje się w sejmowej
Komisji Finansów Publicznych.
(Źródło: www.pb.pl)
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