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Wyrok: Parkowanie
samochodu poza siedzibą
firmy nie wyłącza
obniżenia należnego VAT
o całą kwotę podatku
naliczonego
Sprawa dotyczyła spółki, która
udostępniała swoim
przedstawicielom handlowym
samochody służbowe
z przyzwoleniem na ich
parkowanie poza siedzibą
firmy, w miejscu wybranym
przez pracownika. Podatnik nie
zgodził się z organem
podatkowym, który uznał, iż
z uwagi na brak konieczności
parkowania samochodów
służbowych na firmowym
parkingu, pojazdy nie będą
wykorzystywane wyłącznie do
działalności gospodarczej.
Spór rozstrzygnął Wojewódzki
Sąd Administracyjny
w Warszawie. WSA stwierdził,
że parkowanie pojazdu poza
siedzibą firmy musi być
uzasadnione specyfiką
prowadzonej działalności.
Podatnik ma obowiązek
określić w wewnętrznych

regulacjach zasady
i odpowiednie mechanizmy
kontroli sprawdzające
wykorzystanie pozostawionych
do dyspozycji pracowników
pojazdów wyłącznie do celów
związanych z działalnością
gospodarczą (wykonywaniem
obowiązków służbowych). Sąd
podkreślił, że jeśli spółka
spełnia pozostałe wymogi z art.
86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT,
to nie znajduje zastosowania
ograniczenie z art. 86a ust. 1.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
15 maja 2015 r., sygn.
III SA/Wa 3714/14)
Interpretacja
indywidualna: Brak
obowiązku podawania
numeru ISBN na
fakturach VAT
Przedsiębiorca, którego
działalność gospodarcza oparta
jest na sprzedaży książek
drukowanych, wystąpił
o wydanie interpretacji
indywidualnej zwierającej
odpowiedź na pytanie, czy jest

on zobowiązany do podawania
numeru ISBN na fakturach
dokumentujących sprzedaż.
Dyrektor Izby Skarbowej
stwierdził, że przepisy ustawy
o podatku VAT wskazują, jakie
elementy powinna zawierać
faktura. Jak podkreślono,
wśród nich znajduje się
określenie nazwy towaru lub
usługi pozwalające na ich
identyfikację. Zatem, jeśli
określona nazwa spełnia
wskazane kryterium, to
podatnik nie ma obowiązku
wskazania numeru ISBN, choć
jego umieszczenie nie jest
zabronione.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
z dnia 11 maja 2015 r., sygn.
IBPP2/4512-206/15/WN)
Interpretacja
indywidualna:
Finansowanie noclegów
pracownikom a koszt
podatkowy w PIT
Sprawa dotyczyła
przedsiębiorcy, który w ramach
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prowadzonej działalności
świadczy usługi w zakresie
wykonywania, montażu,
naprawy i konserwacji
urządzeń oraz instalacji
elektrycznych. Usługi
wykonywane są w różnych
miejscach w Polsce, wobec
czego podatnik oddelegowuje
swoich pracowników na czas
wykonania inwestycji,
pokrywając tym samym koszty
ich zakwaterowania.
Przedsiębiorca miał
wątpliwość, czy taki wydatek
stanowi przychód
pracowników, czy też ma
prawo do zaliczenia go do
kosztów podatkowych
prowadzonej działalności.
Organ podatkowy w wydanej
w tej sprawie interpretacji
indywidualnej stwierdził, że
koszt zakwaterowania
w związku z wykonywaniem
czynności służbowych poza
siedzibą pracodawcy nie
stanowi dla pracownika
przychodu ze stosunku pracy.
Ponadto Dyrektor IS uznał, że
chociaż pracownik osiąga
pewnego rodzaju korzyść
z faktu opłacenia
zakwaterowania przez

przedsiębiorcę, to nie dzieje się
to w jego bezpośrednim
interesie, a w interesie
pracodawcy. Skoro więc
poniesienie kosztu służy
uzyskaniu przez prowadzącego
działalność przychodu, może
on zaliczyć ten wydatek do
kosztów podatkowych na
gruncie PIT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 13 maja
2015 r., sygn. IBPBII/1/4511116/15/MK)
Nowości legislacyjne:
Trwają prace
parlamentarne nad
ustawą o administracji
podatkowej
W dniu 26 maja 2015 r., na
posiedzeniu plenarnym Sejmu
rozpatrzono sprawozdanie
Komisji Finansów Publicznych
dotyczące projektu ustawy
o administracji podatkowej
w ramach II czytania ustawy.
Celem projektu jest
reorganizacja administracji
podatkowej. Planowane jest

m.in. powołanie Dyrektora
Biura Krajowej Informacji
Podatkowej odpowiedzianego
za wydawanie interpretacji
indywidualnych, centrów
obsługi podatnika oraz
asystentów podatników
działających w urzędach
skarbowych. Ponadto projekt
zakłada utworzenie Bazy
Wiedzy Administracji
podatkowej zapewniającej
podatnikom jednolitą
i powszechnie dostępną
informację podatkową.
Z uwagi na zgłoszone poprawki
poselskie, projekt ponownie
został skierowany do Komisji
celem rozpatrzenia propozycji
zmian.
Zakładana data wejścia w życie
ustawy to 1 stycznia 2016r.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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