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Wyrok: Sukcesja ochrony
wynikającej z interpretacji
indywidualnej prawa
podatkowego
Podstawą wydania orzeczenia
była interpretacja
indywidualna odmawiająca
spółce z o.o. powstałej
w wyniku przekształcenia
spółki akcyjnej prawa do
ochrony wynikającej
z interpretacji indywidualnej
wydanej jej poprzednikowi
prawnemu.
Naczelny Sąd Administracyjny
w swoim wyroku stwierdził, że
ochrona wynikająca z wydanej
na rzecz poprzednika
prawnego interpretacji
indywidualnej podlega sukcesji
uniwersalnej, jeśli ochrona ta
powstała przed
przekształceniem. Zgodnie zaś
z przepisami ordynacji
podatkowej podmiot korzysta
z ochrony przed negatywnymi
konsekwencjami podatkowymi
od momentu zastosowania się
do wykładni zaprezentowanej
przez organ podatkowy. Sąd
podkreślił, że gwarancje
zapewnione interpretacją będą
miały więc zastosowanie
wyłącznie, gdy następca także
zastosuje się do treści

interpretacji wydanej na rzecz
swojego poprzednika.
(Ustne uzasadnienie wyroku
NSA z dnia 27 maja 2015 r.,
sygn. akt II FSK 884/13)
Interpretacja
indywidualna: Zawarcie
zlecenia powierniczego
a ustalenie przychodu PIT
powiernika
Interpretacja indywidualna
została wydana w sprawie
przedsiębiorcy, który w ramach
prowadzonej działalności
zawiera umowy zlecenia
powierniczego. Wątpliwości
podatnika dotyczyły
zagadnienia, w jaki sposób na
gruncie podatku PIT rozliczyć
przychody i koszty ich
uzyskania z tytułu zawartych
umów nabycia i egzekucji
wierzytelności podmiotu
powierzającego.
Zdaniem Dyrektora Izby
Skarbowej gdy podatnik działa
na rzecz kogoś innego,
kwotami należnymi - czyli
przychodem - jest tylko
wynagrodzenie wypłacane
podatnikowi przez osobę, na
rzecz której działa, a nie kwoty

otrzymywane z tytułu
czynności dokonywanej przez
podatnika. Organ podkreślił, że
zarówno przeniesienie
własności wierzytelności
w wykonaniu umowy
powierniczej na
wnioskodawcę, jak również
późniejsze przeniesienie przez
niego środków pieniężnych
uzyskanych w wyniku
prowadzonej przez niego
egzekucji nabytej
wierzytelności, będą
czynnościami immanentnie
związanymi z istotą łączącego
powiernika i powierzającego
stosunku prawnego.
Przekazanie tych środków nie
jest zaś samoistnym
świadczeniem powodujące
przysporzenie majątkowe
u stron umowy. Wobec tego
samo przekazanie środków
w ramach umowy nie będzie
powodowało powstania
skutków podatkowych PIT.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 25 maja
2015 r., sygn. IBPBI/1/4511150/15/AB)
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Interpretacja
indywidualna: Zwolnienie
z VAT od świadczenia
usług rachunkowoksięgowych
Przedsiębiorca prowadzi
działalność gospodarczą
w zakresie wykonywania usług
rachunkowych. Podatnik nie
jest jednak doradcą
podatkowym i nie świadczy
usług doradztwa ani prawnych.
W poprzednim roku sprzedaż
przedsiębiorcy nie
przekroczyła 150.000 zł.,
a usługi świadczone są na
podstawie umów ze stałymi
klientami. W związku
z powyższym podatnik wystąpił
z pytaniem, czy od 1 stycznia
2015 r. będzie on nadal
uprawniony do zwolnienia
z opodatkowania VAT swoich
usług.
Dyrektor Izby Skarbowej
w wydanej interpretacji
indywidualnej stwierdził, że
świadczenie usług polegających
na kompleksowej obsłudze
księgowej stanowią usługi
mieszczące się w usługach
wskazanych w ustawie
o doradztwie podatkowym,
jednakże z uwagi na ich
wyłącznie techniczny

charakter, nie stanowią usług
doradztwa, które podlegają
opodatkowaniu VAT. Wobec
powyższego, podatnik będzie
miał prawo do zwolnienia
z opodatkowania VAT
w związku ze świadczonymi
usługami w ramach
kompleksowej obsługi
rachunkowo-księgowej do
momentu przekroczenia przez
podatnika kwoty 150.000 zł
faktycznej wartości sprzedaży
zwolnionej w proporcji do
okresu prowadzonej
działalności gospodarczej.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 13 maja
2015 r., sygn. IBPP1/4512139/15/ES)
Nowości legislacyjne:
Projekt Prawa działalności
gospodarczej skierowany
do konsultacji
Dnia 2 czerwca 2015 r. na
stronie RCL opublikowano
projekt ustawy Prawo
działalności gospodarczej wraz
z uzasadnieniem. Ponadto tego
samego dnia opublikowano
projekt ustawy - Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo
działalności gospodarczej.
Projekt przewiduje
uregulowanie podstawowych
zagadnień związanych
z podejmowaniem
i wykonywaniem działalności
gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez
przedsiębiorców, zarówno
krajowych jak i zagranicznych,
podstawowych zasad
dotyczących działalności
gospodarczej, a także
problematykę dotyczącą
działalności regulowanej oraz
kontroli działalności
gospodarczej.
Projekt został skierowany do
uzgodnień międzyresortowych
i konsultacji publicznych.
Przewidywana data wejścia
w życie ustawy to 1 stycznia
2016 r.
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