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Wyrok: Kryteria uznania
przeprowadzonej akcji za
konkurs na gruncie PIT
Producent w celu intensyfikacji
sprzedaży przygotował dla
przedstawicieli handlowych
swoich kontrahentów konkurs,
w którym osoba osiągająca
najwyższy poziom sprzedaży
otrzyma gratyfikację.
Przedsiębiorca zapytał, jakie
cechy musi spełnić taka
inicjatywa, aby na gruncie
podatku PIT była traktowana
jako konkurs, od którego
wygrane opodatkowane są
zryczałtowaną stawką podatku
w wysokości 10%.
WSA we Wrocławiu stwierdził,
że w tym konkretnym
przypadku dla uznania
przedsięwzięcia za konkurs na
gruncie PIT nie ma znaczenia
kto w nim uczestniczy oraz jaki
stosunek prawny łączy
organizatora z uczestnikiem.
Istotnymi elementami uznania
danej inicjatywy za konkurs
jest: istnienie elementu

współzawodnictwa, a także
określenie zasad wyłaniania
zwycięzcy w oparciu
o regulamin konkursu. Z uwagi
brak zależności prawnej
między organizatorem a
uczestnikami, nie można uznać
przedmiotowej akcji za
politykę motywacyjną, która
wyłącza możliwość
zastosowania zryczałtowanego
podatku PIT od wartości
nagrody.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA we Wrocławiu z dnia
7 maja 2015 r., sygn. akt
I SA/Wr 303/15)
Interpretacja
indywidualna:
Kompleksowa usługa
budowlana – stawka VAT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy zajmującego się
dostawą i produkcją masy
betonowej. Podatnik zapytał,
czy kompleksowa usługa
budowlana, na której cenę
składa się dostawa masy
betonowej wraz z usługą

transportową oraz wylaniem
we wskazane przez Klienta
miejsca opodatkowana będzie
preferencyjną stawką podatku
VAT 8%.
W interpretacji indywidualnej
organ podatkowy stwierdził, że
jeśli za wykonanie wszystkich
prac klient otrzymuje jedną
fakturę, a czynności
wykonywane są w obiektach
spełniających wymagania
społecznego programu
mieszkaniowego, to czynności
te traktować należy jako
świadczenie jednej
kompleksowej usługi
budowlanej mieszczącej się
w zakresie budowy, remontu
lub przebudowy tych obiektów
i do całej wartości usługi
zastosowanie znajdzie 8%
stawka podatku VAT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
28 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPP2/4512-132/15/WN)
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Interpretacja
indywidualna:
Zastosowanie podatku
liniowego PIT a praca na
rzecz byłego pracodawcy
Podatniczka wystąpiła do
organu podatkowego
o wydanie interpretacji
indywidualnej zawierającej
odpowiedź na pytanie czy
istnieje możliwość rozliczania
dochodów z działalności
gospodarczej przy
zastosowaniu podatku
liniowego, jeżeli przedmiot
działalności wykonywanej na
rzecz byłego pracodawcy nie
pokrywa się w jakimkolwiek
zakresie z czynnościami
świadczonymi uprzednio
w ramach stosunku pracy?
W ocenie Dyrektora Izby
Skarbowej, skoro podatniczka
w danym roku podatkowym
nie jest zatrudniona na
podstawie umowy o pracę
u dotychczasowego
pracodawcy, to dla możliwości
opodatkowania „podatkiem
liniowym” przychodów
uzyskiwanych z prowadzonej
działalności gospodarczej bez
znaczenia pozostaje kwestia
tożsamości usług świadczonych

na rzecz tej spółki w ramach
prowadzonej pozarolniczej
działalności gospodarczej
i czynności wykonywanych
uprzednio w ramach stosunku
pracy. Zgodnie bowiem
z przepisami odnoszącymi się
do opodatkowania liniowego,
przedsiębiorca nie może
wybrać takiej formy
opodatkowania, gdy w ramach
prowadzonej działalności
w danym roku podatkowym
wykonywał tożsame czynności
na podstawie stosunku pracy.
(Interpretacja indywidualna
DIS w Katowicach z dnia
27 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-93/15/ŚS)
Nowości legislacyjne:
Założenia do projektu
ustawy Prawo
o działalności
gospodarczej przyjęte
przez Radę Ministrów
W dniu 12 kwietnia 2014 r., na
posiedzeniu rządu zostały
przyjęte założenia do projektu
ustawy Prawo o działalności
gospodarczej, przedłożone
przez ministra gospodarki.

Jak zapowiada strona rządowa,
projekt Prawa o działalności
gospodarczej będzie zbiorem
podstawowych norm
regulujących działalność
gospodarczą wykonywaną
w Polsce. Celem tego aktu jest
zwiększenie praw i gwarancji
dla przedsiębiorców oraz
wzmocnienie mechanizmów
dialogu w relacjach
przedsiębiorców z organami
administracji publicznej.
Wśród proponowanych zmian
znajdują się postulaty m.in.:
wydłużenia okresu zawieszenia
działalności gospodarczej do
36 miesięcy, wprowadzenie do
postępowań administracyjnych
mediacji, a także instytucji tzw.
„rozsądnych terminów” dla
przedsiębiorców oraz kary
pouczenia w przypadku
naruszeń prawa o mniejszej
skali.
(Źródło: premier.gov.pl)
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