nr 91/2015

Nowości Podatkowe PwC
21 maja 2015 r.

W numerze:
Wyrok: Niezamortyzowana wartość znaków towarowych nie stanowi kosztu podatkowego w PIT
Interpretacja indywidualna: Możliwość zaliczenia diet z tytułu zagranicznej podróży służbowej w PIT
Interpretacja indywidualna: Darowizna przedsiębiorstwa na rzecz dzieci a VAT
Nowości legislacyjne: Uchwalono ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw
Wyrok:
Niezamortyzowana
wartość znaków
towarowych nie stanowi
kosztu podatkowego w PIT
Sprawa dotyczyła podatnika
planującego wejście do spółki
jawnej, której majątek
stanowić będą znaki towarowe,
ujawnione w ewidencji
podatkowej jako wartości
niematerialne i prawne.
Wspólnicy zamierzają
dokonywać odpisów
amortyzacyjnych od ich
wartości początkowej.
W przyszłości, w razie
zaprzestania korzystania ze
znaków towarowych,
przewidują postawienie ich
w stan likwidacji.
W związku z powyższym,
podatnik zwrócił się do organu
z pytaniem czy na podstawie
przepisów ustawy o PIT, jako
wspólnik spółki osobowej,
będzie mógł zaliczyć do
kosztów podatkowych,
wynikającą z udziału w spółce

część straty powstałej
w wyniku likwidacji znaków
(wartości niematerialnych
i prawnych), w części
niepokrytej sumą
dotychczasowych odpisów
amortyzacyjnych.
WSA w Gliwicach w orzeczeniu
wydanym na podstawie
powyższego pytania stwierdził,
że strata powstała w związku
z likwidacją znaku towarowego
nie spełnia przesłanek
zaliczenia do kosztów
podatkowych na gruncie PIT.
W ocenie sądu wynika to
z faktu, że likwidacja znaku nie
ma przełożenia na uzyskanie
przychodu lub jego
zabezpieczenie czy zachowanie.
(Ustne uzasadnienie wyroków
WSA w Gliwicach z dnia
14 maja 2015 r., sygn. akt
I SA/Gl 1035/14, I SA/Gl
1036/14)

Interpretacja
indywidualna: Możliwość
zaliczenia diet z tytułu
zagranicznej podróży
służbowej w PIT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który w ramach
prowadzonej działalności
świadczy usługi informatyczne.
Dochody uzyskiwane z tej
działalności opodatkowane są
według 19% stawki podatku
liniowego PIT. Podatnik
świadczy na postawie umowy
terminowej usługi w siedzibie
i na rzecz podmiotu
belgijskiego. Podatnik na czas
kontraktu wynajął od
podmiotu prywatnego
mieszkanie na terenie Belgii.
Przedsiębiorca wystąpił do
organu podatkowego
z pytaniem, czy może zaliczyć
kwoty diet z tytułu
zagranicznej podróży
służbowej do kosztów
uzyskania przychodów
prowadzonej działalności.
Organ podatkowy stwierdził, że
jeśli świadczone usługi
wykonywane są w trakcie
podróży służbowych, to
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podatnik ma prawo do
zaliczenia zagranicznych diet
do kosztów podatkowych
prowadzonej działalności.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
27 kwietnia 2015 r., sygn.
IBPBI/1/4511-388/15/WRz)
Interpretacja
indywidualna: Darowizna
przedsiębiorstwa na rzecz
dzieci a VAT
Przedsiębiorca podjął decyzję
o przekazaniu
przedsiębiorstwa powstałego
w wyniku prowadzenia
jednoosobowej działalności
swoim dzieciom celem
dalszego rozwoju firmy.
Podatnik miał wątpliwość, czy
taka darowizna będzie
stanowić czynność podlegającą
opodatkowaniu VAT.
W wydanej interpretacji
indywidualnej Dyrektor Izby
Skarbowej stwierdził, że
darowizna przedsiębiorstwa
spełniającego wymogi
określone w Kodeksie
cywilnym jest czynnością

wyłączoną spod
opodatkowania VAT.
Podkreślono, że darowizna
także nie wiąże się dla
darczyńcy z obowiązkiem
skorygowania podatku
naliczonego, odliczonego
w związku z nabyciem
składników majątkowych
wchodzących w skład
przedsiębiorstwa. Uznano, że
skoro darowizna całego
przedsiębiorstwa nastąpi przed
likwidacją działalności, to na
dzień tego zdarzenia nie
wystąpią towary podlegające
opodatkowaniu.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 8 maja
2015 r., sygn. IBPP3/4512144/15/EJ)

innych ustaw. Na tym samym
posiedzeniu Sejm przyjął
przedstawione propozycje
zmian przepisów.
W projekcie zawarto zmiany
w przepisach ustrojowych
jednostek samorządu
terytorialnego jak również
ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, spadku i darowizn,
podatku od czynnościcywilnoprawnych, o podatku
leśnym oraz o podatku rolnym.
Zmieniona została m.in.
definicja garażu oraz określono
zasady opodatkowania jego
współwłasności.
Nowelizacja została
skierowana do rozpatrzenia
przez Senat.
Ustawa wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Nowości legislacyjne:
Uchwalono ustawę
o zmianie ustawy
o samorządzie gminny
oraz niektórych innych
ustaw
Dnia 15 maja 2015 r., odbyło
się trzecie czytanie nowelizacji
ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych
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