nr 88/2015

Nowości Podatkowe PwC
30 kwietnia 2015 r.

W numerze:
Wyrok: Odsetki od pożyczki finansującej spłatę występującego wspólnika ze spółki nie stanowi kosztu
podatkowego w PIT
Interpretacja indywidualna: Podatek liniowy PIT od usług doradztwa
Interpretacja indywidualna: Moment zaliczenia wydatków na przebudowę drogi gminnej do kosztów
podatkowych PIT
Nowości legislacyjne: Projekt ustawy o Administracji Podatkowej po I czytaniu w Sejmie
Wyrok: Odsetki od
pożyczki finansującej
spłatę występującego ze
spółki wspólnika nie
stanowi kosztu
podatkowego w PIT
Sprawa dotyczyła dwóch
wspólników spółki jawnej,
którzy postanowili wystąpić ze
spółki. Pozostali wspólnicy nie
mieli środków na spłatę ich
udziałów, wobec czego
zaciągnęli na ten cel kredyt.
Przedsiębiorcy mieli
wątpliwość, czy odsetki od
powyższego kredytu mogą
zostać zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów
z działalności spółki.
Naczelny Sąd Administracyjny
w swoim orzeczeniu stwierdził,
że sporny wydatek nie może
zostać zaliczony do kosztów
uzyskania przychodów
prowadzonej działalności
gospodarczej. Sąd stwierdził,
że skoro kredyt miał na celu
uregulowanie stosunków

między wspólnikami, to nie
sposób uznać, że poniesiony
wydatek miał związek
z prowadzoną działalnością.
Przepisy o podatku PIT
pozwalają natomiast na
zaliczenie do kosztów
uzyskania przychodu odsetek
od kredytu zaciągniętego
wyłącznie w celu
wykorzystania w działalności
spółki, jako podmiotu
gospodarczego.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 22 kwietnia 2015 r.,
sygn. akt II FSK 626/13)
Interpretacja
indywidualna: Podatek
liniowy PIT od usług
doradztwa
Podatnik w ramach
prowadzonej działalności
gospodarczej świadczy usługi
szeroko rozumianego
doradztwa i analiz. Niezależnie
od prowadzonej działalności
gospodarczej podatnik pełni

funkcję członka zarządu w
spółce kapitałowej.
Przedsiębiorca zapytał, czy ma
on prawo do opodatkowania
uzyskiwanych dochodów z
tytułu umów o świadczenie
usług doradczych podatkiem
PIT wg 19% stawki tzw.
podatku liniowego.
W ocenie Dyrektora Izby
Skarbowej, skoro podatnik
będzie świadczył na rzecz
spółki wyłącznie usługi
doradcze, czyli nie będzie
wykonywał żadnych czynności
kierowania, czy zarządzania, to
uzyskiwane z tego tytułu
dochody będą mogły być
opodatkowane „podatkiem
liniowym”, wg stawki 19%.
Podkreślono, że na powyższą
ocenę nie ma wpływu
dodatkowe pełnienie funkcji
członka zarządu spółki, na
rzecz której usługi te będą
świadczone, gdyż przychody
z tego tytułu stanowią
przychód z działalności
wykonywanej osobiście.

www.pwc.com

Nowości Podatkowe PwC

(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia 16
kwietnia 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-58/15/ZK)
Interpretacja
indywidualna: Moment
zaliczenia wydatków na
przebudowę drogi gminnej
do kosztów podatkowych
w PIT
Przedsiębiorca na potrzeby
prowadzonej działalności
gospodarczej zaplanował
budowę nowego magazynu.
Zgodnie z warunkami
zagospodarowania terenu, aby
móc wznieść planowaną
inwestycję, spółka musi
dokonać przebudowy drogi
gminnej prowadzącej do
nieruchomości. Wobec
powyższego podatnik zapytał,
czy wydatki udokumentowane
otrzymaną od wykonawcy
fakturą, będą stanowiły
jednorazowy koszt podatkowy
na gruncie podatku PIT oraz
czy można dokonać tego ujęcia
w miesiącu ich poniesienia.
W wydanej interpretacji
indywidualnej organ
podatkowy stwierdził, że o ile

w istocie przebudowa drogi
publicznej jest związana
z prowadzoną przez podatnika
działalnością gospodarczą, to
wydatki poniesione na ten cel
można zaliczyć jako koszty
podatkowe inne niż
bezpośrednio związane
z przychodami w dacie ich
poniesienia. Organ podkreślił,
że warunkiem koniecznym do
takiego zaliczenia jest właściwe
udokumentowanie uiszczonych
wydatków, a także prawidłowe
rozliczenie nie tylko pod
względem podatkowym, ale
także księgowym.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
17 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-80/15/AP)
Nowości legislacyjne:
Projekt ustawy
o Administracji
Podatkowej po I czytaniu
w Sejmie
W dniu 22 kwietnia 2015r., na
posiedzeniu plenarnym sejmu
odbyło się pierwsze czytanie
projektu ustawy
o Administracji Podatkowej

Projekt zakłada m.in.
powołanie dyrektora Biura
Krajowej Informacji
Podatkowej, który będzie
organem właściwym za
wydawanie interpretacji
indywidualnych oraz
utworzenie Bazy Wiedzy
Administracji Podatkowej.
Ponadto wprowadzony
zostanie system bieżącej
obsługi i wsparcia podatników,
poprzez utworzenie centrów
obsługi, wykorzystanie
środków komunikacji
elektronicznej oraz działalność
asystentów podatkowych
w urzędach skarbowych.
Posłowie zdecydowali
o skierowaniu ustawy do
dalszych prac w Komisji
Finansów Publicznych.
Według założeń, ustawa ma
wejść w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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