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Wyrok: Od wydatków na
auta demonstracyjne
można odliczyć VAT
w pełnej wysokości, bez
ewidencji pojazdu
Sprawa dotyczyła możliwości
odliczenia VAT w pełnej
wysokości od pojazdów
demonstracyjnych,
wykorzystywanych do jazd
próbnych z klientami przez
podatnika prowadzącego
sprzedaż detaliczną
samochodów osobowych.
Wojewódzki Sąd
Administracyjny stwierdził, że
pomimo zmiany stanu
prawnego obowiązującego od
1.04.2014 r. auta
demonstracyjne, które czasowo
przeznaczone są do jazd
próbnych, nie zmieniają
swojego przeznaczenia i nadal
służą podatnikowi do jego
podstawowej działalności, jaką
jest ich dalsza odsprzedaż.
Zdaniem sądu jazda próbna nie
jest celem samym w sobie ani
dla podatnika, ani dla
konsumenta. Należy ją
natomiast traktować jako część

całego procesu sprzedaży.
W związku z powyższym, za
spełniony uznać należy
warunek opisany w art. 86a
ust. 5 lit. a ustawy o VAT,
zgodnie z którym ewidencji
przebiegu pojazdu nie stosuje
się w przypadku pojazdów
samochodowych
przeznaczonych wyłącznie do
odsprzedaży, jeżeli odprzedaż,
sprzedaż lub oddanie
w odpłatne używanie tych
pojazdów stanowi przedmiot
działalności podatnika.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Warszawie z dnia
29maja 2015 r., sygn. akt III
SA/Wa 3610/14)
Interpretacja
indywidualna: Odwrócony
faktoring nie korzysta ze
zwolnienia w VAT
Podatnik świadczy na rzecz
swoich klientów tzw. usługi
faktoringu odwróconego.
Usługi te polegają na zawarciu
z klientem umowy, na mocy
której podatnik zobowiązuje

się do spłacenia zobowiązań
klienta, w zamian za określone
wynagrodzenie.
Wątpliwość podatnika
dotyczyła kwalifikacji ww.
usług jako usług finansowych,
zwolnionych z podatku VAT na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3741 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej
wskazał, że na podstawie art.
43 ust. 15 ustawy o VAT
zwolnienie przewidziane dla
usług finansowych nie ma
zastosowania m.in. do
czynności ściągania długów,
w tym faktoringu.
Zdaniem organu podatkowego,
ustawa o VAT nie uzależnia
opodatkowania usług
faktoringu od rodzaju umowy
zawartej między stronami.
Należy więc przyjąć, że każdy
typ faktoringu podlegać będzie
opodatkowaniu VAT, jako
odpłatne świadczenie usług.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 28 maja

www.pwc.com

Nowości Podatkowe PwC

2015 r., sygn. IBPP2/4512166/15/WN)
Interpretacja
indywidualna: Wydanie
weksla własnego stanowi
uregulowanie
zobowiązania
w rozumieniu art. 15b
ustawy o CIT
Podatnik reguluje część swoich
zobowiązań handlowych
poprzez wystawianie weksli
własnych.
Wątpliwości podatnika
dotyczyły sytuacji, w których
zastosowanie znajduje art. 15b
ustawy o CIT, tj. sytuacji
w których podatnik będzie
regulował zobowiązania już po
uprzednim zaliczeniu
wydatków do kosztów
uzyskania przychodów.
Podatnik zadał pytanie, czy
w powyższym stanie
faktycznym wystawienie
i wręczenie weksli
wierzycielom będzie stanowiło
uregulowanie zobowiązania
w rozumieniu art. 15b ustawy
o CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej
w wydanej interpretacji
wskazał, że celem art. 15b
ustawy o CIT jest ograniczenie
tzw. zatorów płatniczych

poprzez wprowadzenie
obowiązku dokonania korekty
kosztów podatkowych
w przypadku, gdy podatnik nie
ureguluje w terminie kwot
wynikających z odpowiednich
dokumentów.

podatkowa oraz niektórych
innych ustaw.

Zdaniem organu podatkowego,
pojęcie „uregulowanie”
w omawianym przepisie należy
interpretować szeroko.
Obejmuje ono każdą prawnie
dopuszczalną formę wykonania
zobowiązania, w tym także
wydanie weksla przez
podatnika.

Projekt przewiduje m.in.
wprowadzenie możliwości
ustanowienia pełnomocnika
ogólnego w procedurach
podatkowych, obniżenie
stawek odsetek za zwłokę przy
korektach deklaracji
podatkowych oraz
podwyższenie stawki odsetek
za zwłokę w wysokości 150%
stawki podstawowej w
przypadku podatników
uchylających się od zapłaty
podatku w określonych
obszarach (VAT, akcyza, cło).

Wydanie weksla własnego na
rzecz kontrahenta skutkować
będzie więc wygaśnięciem
zobowiązania podatnika.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia 3 czerwca
2015 r., sygn. IBPBI/2/4510284/15/KP)
Nowości legislacyjne:
Rządowy projekt
nowelizacji Ordynacji
podatkowej po
I czytaniu w Sejmie
W dniu 11 czerwca br. w Sejmie
odbyło się pierwsze czytanie
rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy Ordynacja

Posłowie zdecydowali
o skierowaniu projektu do
dalszych prac w komisji
sejmowej.

Z treści projektu na etapie
rządowym usunięto przepisy
dotyczące przeciwdziałaniu
unikania opodatkowania (m.in.
regulacje dotyczące tzw.
klauzuli obejścia prawa).
(Źródło: sejm.gov.pl)
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