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W numerze:
Orzeczenie tygodnia
TSUE: Organ podatkowy nie może odmówić odliczenia VAT tylko dlatego, że nabycie było
dokonane w okresie gdy podatnik był czasowo wykreślony z rejestru VAT
Express podatkowy
PIT: Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika kwoty odpowiadającej wartości
wycofywanej części wkładu jest neutralna podatkowo

CIT: Wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców mogą
zostać zaliczone do kosztów podatkowych

VAT: Samochody demonstracyjne nie są pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do odsprzedaży
z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT

Legislacja
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej opublikowana w Dzienniku Ustaw

PwC w mediach
Wystartowała jedna strefa ekonomiczna. Nareszcie

Orzeczenie tygodnia
TSUE: Organ podatkowy
nie może odmówić
odliczenia VAT tylko
dlatego, że nabycie było
dokonane w okresie gdy
podatnik był czasowo
wykreślony z rejestru VAT
W dniu 12 września 2018 r.
Trybunał Sprawiedliwości UE
wydał wyrok, w którym
wskazał, że Dyrektywę Rady
2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej,
a zwłaszcza jej art. 213, 214
i 273, należy interpretować
w ten sposób, że sprzeciwia się
ona uregulowaniu krajowemu,

takiemu jak sporne
w postępowaniu głównym,
które zezwala organowi
podatkowemu na odmowę
podatnikowi, który dokonywał
nabycia w trakcie okresu,
w jakim jego numer
identyfikacyjny podatku
od wartości dodanej był
unieważniony z powodu braku
złożenia deklaracji
podatkowych, prawa
do odliczenia podatku
od wartości dodanej
dotyczącego tego nabycia
za pośrednictwem deklaracji
podatku od wartości dodanej
złożonych – lub faktur
wystawionych –
po reaktywowaniu jego numeru

identyfikacyjnego, z tego tylko
powodu, że dokonywanie tego
nabycia miało miejsce w trakcie
okresu dezaktywacji, podczas
gdy zostały spełnione wymogi
materialne, a prawo
do odliczenia nie jest
podnoszone w sposób
stanowiący oszustwo lub
nadużycie.

Express podatkowy
PIT: Wypłata przez spółkę
komandytową na rzecz
wspólnika kwoty
odpowiadającej wartości
wycofywanej części wkładu
jest neutralna podatkowo
W wyroku wydanym
10.09.2018 r., Wojewódzki Sąd
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Administracyjny w Krakowie
orzekł, że wypłata przez spółkę
komandytową na rzecz
wspólnika kwoty
odpowiadającej wartości
wycofywanej części wkładu, jest
zgodnie z zasadą memoriałową
neutralna podatkowo.
Opodatkowanie tych środków
jest odsunięte w czasie i będą
one uwzględnione w momencie
ustalania wysokości przychodu
osiąganego przez wspólnika
na skutek definitywnego
wystąpienia przez niego
ze spółki niebędącej osobą
prawną w oparciu o art. 14 ust.
2 pkt 16 ustawy o PIT.

CIT: Wydatki związane
z zakwaterowaniem
pracowników
tymczasowych oraz
zleceniobiorców mogą
zostać zaliczone
do kosztów podatkowych
W dniu 6.09.2018r.
Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie
wydał wyrok, w którym
wskazał, że ponoszone przez
agencję pracy tymczasowej
wydatki związane
z zakwaterowaniem
pracowników tymczasowych
oraz zleceniobiorców mogą
zostać zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów. Nie jest
konieczne ewidencjonowanie
osób faktycznie korzystających
z lokali, aby agencja mogła
skutecznie zaliczyć te wydatki
w poczet kosztów. Fakt,
że będzie wiadome w jakim
konkretnym zakładzie pracy
były wykonywane umowy albo
miała być świadczona praca
tymczasowa jest wystarczające,
aby ten wydatek uznać
za racjonalny,
zdroworozsądkowy, mieszczący
się w zakresie prawidłowego
działania przedsiębiorcy

i stricte połączony
z przychodem jaki agencja
uzyskuje.

VAT: Samochody
demonstracyjne nie
są pojazdami
przeznaczonymi
wyłącznie do odsprzedaży
z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a
ustawy o VAT
W dniu 5.09.2018r. Naczelny
Sąd Administracyjny wydał
wyrok, w którym wskazał,
że wykorzystanie w jakimś
odcinku czasowym samochodu
do prezentacji handlowej
(jego demonstracji) powoduje
niemożność uznania, że służył
on wyłącznie do odsprzedaży.
Sam fakt podwójnego
wykorzystania samochodu
do jazd próbnych i dopiero
po zakończeniu tej funkcji jego
sprzedaż, wyklucza uznanie,
że pojazd ten został użyty
wyłącznie do odsprzedaży.
Zatem nie można uznać
samochodów
demonstracyjnych za pojazdy
przeznaczone wyłącznie
do odsprzedaży, o której mowa
w art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a
ustawy o VAT.

Legislacja
Ustawa o zarządzie
sukcesyjnym
przedsiębiorstwem osoby
fizycznej opublikowana
w Dzienniku Ustaw
W dniu 24.08.2018 r. ustawa
została opublikowana
w Dzienniku Ustaw.
Wprowadzane zmiany ułatwiają
dalsze funkcjonowanie
przedsiębiorstwa osoby
fizycznej wpisanej do CEIDG,
na analogicznych zasadach jak
za życia przedsiębiorcy,
w okresie, co do zasady, między
otwarciem spadku a jego

działem. W zakresie prawa
podatkowego projekt
przewiduje m.in. wprowadzenie
nowego „rodzaju” podatnika
niektórych podatków –
przedsiębiorstwa w spadku;
wprowadzenie regulacji
zapewniających ciągłość
rozliczeń podatkowych
w zakresie podatków
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, tj.
w szczególności podatku
od towarów i usług, podatku
dochodowego, podatku
akcyzowego.

PwC w mediach
Wystartowała jedna strefa
ekonomiczna. Nareszcie
- Nowe regulacje mają
szczególne znaczenie dla
przedsiębiorstw planujących
inwestycje zarówno na terenie
dotychczasowych specjalnych
stref, jak i poza nimi - mówi
Jacek Zimoch, wicedyrektor
w dziale prawno-podatkowym
PwC.
(…) Jak dodaje Jacek Zimoch,
duży przedsiębiorca który
będzie chciał otrzymać
zwolnienie podatkowe
na terenach z najniższym
bezrobociem będzie musiał
zainwestować aż 100 mln zł.
Jeśli zdecyduje się
na inwestycję na terenie
z najwyższym bezrobociem
lub w jednym z 122
preferowanych miast,
wystarczy, że wyłoży 10 mln zł.
- Zasada jest taka, że im wyższe
bezrobocie na danym obszarze,
tym niższe będą wymagania
w zakresie minimalnej wartości
inwestycji - dodaje ekspert
PwC. (…)
Artykuł ukazał się 10.09.2018 r.
w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
Pełna treść artykułu
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Polecamy

28.08.2018

Tax & Legal
Alert
Innovation Box – ulga
podatkowa z tytułu
sprzedaży
innowacyjnych
rozwiązań
Przygotowany przez rząd
projekt ustawy przewiduje m.in.
wprowadzenie Innovation Box,
polegającego na obniżeniu
poziomu opodatkowania
dochodu uzyskiwanego z praw
własności intelektualnej do 5%,
przy czym wysokość ww.
dochodu uzyskanego w danym
roku podatkowym może
podlegać każdorazowo
obniżeniu.

Więcej informacji…

5.09.2018

20.09.2018

Tax & Legal
Alert

Warsztaty
podatkowe

Zwolnienie podatkowe z
tytułu nowej inwestsycji
wkrótce dostępne w
całej Polsce

Procesy podatkowe
w firmie – jak nimi
zarządzać?

W dniu 5 września 2018 r.
weszło w życie rozporządzenie
w sprawie pomocy publicznej
udzielanej niektórym
przedsiębiorcom na realizację
nowych inwestycji. Jest ono
aktem wykonawczym do Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o
wspieraniu nowych inwestycji,
która obowiązuje od 29 czerwca
2018 r. Uchwalenie
Rozporządzenia spowoduje, iż
zapewne niedługo inwestorzy
będą mogli ubiegać się o
zwolnienia podatkowe już na
mocy nowych przepisów.

Skuteczne zarządzanie
podatkami coraz częściej wymaga
stworzenia przejrzystych ram i
zasad zarządzania oraz kontroli
funkcji podatkowej w firmie. Jak
to zrobić wykorzystując Tax
Control Framework (TCF)?
Zapraszamy do udziału w
warsztatach, podczas których
analizować będziemy praktyczne
aspekty budowania i zarządzania
nowoczesną funkcją podatkową
w dużych organizacjach.

Więcej informacji…

Więcej informacji…

Porozmawiajmy
dr Sławomir Krempa
Partner
+48 22 746 6874
slawomir.krempa@pwc.com

Tomasz Misiak
Starszy menedżer
+48 502 18 4858
tomasz.misiak@pwc.com

Maciej Stępień
Menedżer
+48 519 504 696
maciej.stepien@pwc.com

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 5
lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania
profesjonalnej porady.
© 2018 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa "PwC" odnosi się do PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., firmy
wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

