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Wyrok: Usługa
monitorowania spłat
pożyczek korzysta ze
zwolnienia z VAT
Przedsiębiorca w ramach
prowadzonej działalności
udziela pożyczek osobom
fizycznym poza systemem
bankowym. Z tytułu udzielonej
pożyczki spółka pobiera opłaty,
m.in. za monitorowanie spłaty
pożyczki. Podatnik miał
wątpliwość, czy pobieranie
opłat mające na celu pokrycie
kosztów monitorowania spłaty
pożyczki podlega zwolnieniu
z opodatkowania VAT.
Powyższe zagadnienie
rozstrzygnął WSA w Poznaniu,
który stwierdził, że czynność
prawna polegająca na
możliwości wydłużenia
terminu spłaty pożyczki lub
podwyższeniu kwoty pożyczki
nie może być traktowana jako
świadczenie o charakterze
złożonym dla usługi udzielenia
pożyczki, ale w związku
z faktem, iż mieści się pojęciu
zarządzaniu pożyczką, podlega
również zwolnieniu z VAT. Sąd
wskazał, że odsetki karne

naliczane i pobierane
w przypadku opóźnienia
w spłacie należności nie będą
podlegały opodatkowaniu VAT,
gdyż nie mieszczą się
w katalogu usług
podlegających opodatkowaniu
VAT. Natomiast, wszelkie
czynności monitujące
dokonywane przez samą spółkę
we własnym zakresie nie są
ściąganiem długów,
a w związku z tym korzystają ze
zwolnienia z VAT.
Wyrok nie jest prawomocny.
(Ustne uzasadnienie wyroku
WSA w Poznaniu z dnia 2 lipca
2015 r., sygn. akt I SA/Po
312/15)
Interpretacja
indywidualna:
Wynagrodzenie
kierownika projektu
realizowanego z funduszy
unijnych jest zwolnione
z PIT
Podatnik świadczy usługi
polegające na pełnieniu funkcji
kierownika i prowadzącego

szkolenia w ramach projektu
podnoszącego kwalifikacje
zawodowe pracowników
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki finansowanego
ze środków unijnych.
Przedsiębiorca miał
wątpliwość, czy jego przychody
ze świadczenia powyższych
usług są zwolnione
z opodatkowania PIT.
W ocenie organu podatkowego,
środki otrzymane tytułem
wynagrodzenia pochodzące
z funduszy unijnych i budżetu
państwa stanowią przychód
zwolniony z opodatkowania
PIT na podstawie art. 21 ust. 1
pkt 136 ustawy o PIT w części
pochodzącej ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego wypłacanych
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz art. 21 ust. 1
pkt 129 tej samej ustawy
w części pochodzącej z budżetu
państwa.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Łodzi z dnia 19 czerwca
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2015 r., sygn. IPTPB1/4511133/15-6/KO)
Interpretacja
indywidualna:
Opodatkowanie VAT
otrzymanej zaliczki
Spółka zawarła umowę
z podmiotem działającym na
terytorium Federacji
Rosyjskiej. Umowa miała
zostać zrealizowana w dwóch
transzach, w 2015 oraz 2016 r.
Spółka otrzymała od
kontrahenta zaliczkę, którą
opodatkowano wg. stawki 0%
w eksporcie towarów
i wykazano w deklaracji VAT za
miesiąc otrzymania. Spółka
zamierza dokonać dostawy
zamówionych towarów
w terminie przewidzianym
umową. Na tle powyższego
spółka zapytała, czy postąpiła
prawidłowo opodatkowując
otrzymaną zaliczkę na poczet
eksportu towarów stawką 0%
w dacie jej otrzymania.
Dyrektor Izby Skarbowej
potwierdził słuszność
stanowiska spółki. Organ
podatkowy stwierdził, że
opodatkowanie otrzymanej
zaliczki winno zostać dokonane
w miesiącu jej otrzymania.
Dodatkowo podkreślono, że
spółka będzie miała prawo do

opodatkowania otrzymanej
zaliczki stawka 0% właściwą
dla eksportu w przypadku
wypełnienia warunków
właściwych dla eksportu, czyli
wywóz towarów poza
terytorium Unii Europejskiej
potwierdzone odpowiednim
dokumentem.
(Interpretacja indywidualna
Dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z dnia
16 czerwca 2015 r., sygn.
IBPP4/4512-171/15/LG)
Nowości legislacyjne:
Trwają prace nad
prezydencką nowelizacją
Ordynacji podatkowej.
Projekt rządowy
uchwalony przez Sejm.
W dniu 8 lipca 2015 r. na
posiedzeniu plenarnym Sejmu
odbyło się wspólne
rozpatrzenie sprawozdań
sejmowej Komisji Finansów
Publicznych w sprawie dwóch
nowelizacji Ordynacji
podatkowej – rządowej oraz
prezydenckiej.
W związku ze zgłoszeniem
poprawki PSL w trakcie
drugiego czytania projekt
prezydencki skierowano
ponownie do rozpatrzenia

przez Komisję Finansów
Publicznych. PSL domaga się
powrotu do pierwotnej wersji
zasady rozstrzygania
niedających się usunąć
wątpliwości na korzyść
podatnika, w miejsce
zaproponowanego przez
Komisję rozwiązania, że
„w przypadku różnych
wyników wykładni prawa
podatkowego organ
podatkowy przyjmuje
wykładnię korzystną dla
strony postępowania”.
Rządowa nowelizacja
Ordynacji podatkowej
uchwalona została przez Sejm
w dniu 9 lipca br.
Przewiduje ona zmiany m.in.
w procedurze wydawania
interpretacji indywidualnych,
informatyzacji i uproszczenia
procedur oraz instytucji
pełnomocnictw ogólnych w
sprawach podatkowych.
(Źródło: sejm.gov.pl)
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