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Wyrok: Stosowanie
procedury VAT marża do
świadczenia usług
hotelowych

(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
30 kwietnia 2015r., sygn. akt
III SA/Wa 2713/14)

Sprawa dotyczyła podmiotu
świadczącego różnego typu
usługi turystyczne, który
zapytał, czy usługa hotelowa
stanowiąca albo składnik
organizowanej imprezy
turystycznej, albo występująca
jako usługa samodzielna, może
być opodatkowana podatkiem
VAT na zasadach procedury
marży dla biur podróży.

Interpretacja
indywidualna: Sposób
opodatkowania PIT
przychodów z dwóch
działalności

Zdaniem WSA w Warszawie,
na gruncie podatku VAT usługi
hotelarskie zaliczane są do
usług turystycznych, z uwagi
na tożsame rozumienie pojęcia
„usługi turystycznej” zawartej
w ustawie o usługach
turystycznych, jak i art. 119
ustawy o podatku VAT. Wobec
powyższego także do
świadczenia usług hotelarskich
podatnik ma prawo do
zastosowania procedury VAT
marża.

Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który uzyskuje
dochody z działalności
wykonywanej osobiście oraz
jako wspólnik spółki cywilnej.
Podatnik miał wątpliwość, czy
jako osoba fizyczna nadal może
uiszczać zaliczki na podatek
dochodowy według skali
podatkowej, zaś od
przychodów uzyskiwanych
w spółce cywilnej opłacać
ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych.
W opinii organu podatkowego,
przedsiębiorca będzie mógł
opodatkować przychody
uzyskiwane w ramach spółki
cywilnej w formie ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych, o ile

dokonał wyboru ryczałtu od
przychodów
ewidencjonowanych, jako
formy opodatkowania
prowadzonej działalności
gospodarczej w ramach spółki
cywilnej i nie zachodzą inne
okoliczności wyłączające
zastosowania tej formy
opodatkowania.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
14 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-38/15/WRz)
Interpretacja
indywidualna: Brak
obowiązku rejestracji przy
użyciu kasy przy
świadczeniu usług
wyłącznie na rzecz
podmiotów gospodarczych
Przedsiębiorca świadczy usługi
regeneracji części
samochodowych.
Kontrahentami podatnika są
wyłącznie podmioty
gospodarcze dokonujące
napraw samochodów oraz
wewnątrzzakładowe warsztaty
samochodowe naprawiające
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własny tabor. W związku
z powyższym przedsiębiorca
zapytał, czy w przypadku
sprzedaży takich usług, jest on
zobowiązany do rejestracji
transakcji przy użyciu kasy
rejestrującej.
Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach stwierdził, że w
przypadku gdy u podatnika nie
wystąpi sprzedaż na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej lub
na rzecz rolników
ryczałtowych, nie wystąpi
również obowiązek
ewidencjonowania przy użyciu
kasy rejestrującej. Wobec
powyższego przedsiębiorca nie
ma obowiązku
ewidencjonowania sprzedaży
za pomocą kasy rejestrującej.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
23 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPP3/4512-86/15/MN)

Nowości legislacyjne:
Opublikowano nowy
projekt nowelizacji
Ordynacji podatkowej
W dniu 4 maja 2015 r. na
stronie Rządowego Centrum
Legislacji opublikowano nowy
tekst projektu ustawy
nowelizującej Ordynację
podatkową skierowany do
rozpatrzenia przez Radę
Ministrów.
Z nowelizacji wykreślono
przepisy wprowadzające
klauzulę o przeciwdziałaniu
unikania opodatkowania oraz
statuujące Radę do spraw
unikania opodatkowania.
Zgodnie z informacją
przedstawioną w projekcie,
wykreślone regulacje mają
zostać wprowadzone
w odrębnej nowelizacji
w późniejszym terminie.

Zmieniony został także termin
wejścia nowelizacji. Nowe
przepisy mają wejść w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.
z wyjątkiem przepisów
dotyczących zastawu
skarbowego i rejestru
zastawów skarbowych
(1 stycznia 2017 r.) oraz
przepisów dot. wymiany
informacji podatkowych
(wejście w życie nastąpi
z dniem następującym po dniu
ogłoszenia ustawy).
Nowy projekt ma zostać
rozpoznany na najbliższym
posiedzeniu rządu w dniu
12 maja 2015 r.
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