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Biuletyn Podatkowy
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury majowego wydania Biuletynu, w którym przywołujemy :









Stanowisko organu podatkowego w sprawie konsekwencji podatkowych
uczestnictwa pracowników w programie motywacyjnym
Fakt złożenia przez Ministra Finansów kasacji od wyroku WSA w Warszawie w
sprawie nieopodatkowania noclegów dla handlowców
Skutki w PDOP świadczenia w miejsce wypełnienia („datio in solutum”)
Partycypacja w kosztach inwestycji Gminy jednorazowym kosztem podatkowym



Warunki zaliczenia strat w środkach obrotowych do kosztów podatkowych



„Odstępne” od umowy podlega VAT



Prawo odliczenia 100% VAT od kosztów związanych z samochodem oddawanym w najem



Korekta obrotu w przypadku zwrotu faktury korygującej



Brak obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Wierząc, że przywołane przez nas informacje, stanowiska organów podatkowych okażą się
dla Państwa pomocne, a być może przyczynią się do lepszego podatkowego rozliczenia
transakcji, pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie potrzeby szerszego omówienia
zasygnalizowanych zagadnień.
W imieniu Spółki MBSP
Magdalena Bednarek – Sieradzka

Treści zawarte w Biuletynie nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. MBSP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w przedmiotowej prezentacji bez zasięgnięcia dodatkowej opinii.
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A: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PDOF)

SKUTKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM
W interpretacji IBPBII/2/4511-182/15/ŁCz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odniósł się do kwestii momentu powstania przychodu oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego przychodu otrzymanego przez
pracownika w ramach programu motywacyjnego akcji restrykcyjnych. Organ
podatkowy uznał, że "(...) ponieważ w ramach planu motywacyjnego akcje
Spółki francuskiej zostały przyznane Wnioskodawcy w sposób nieodpłatny,
to operacja ta wywołała skutek podatkowy w postaci uzyskania przez Wnioskodawcę – osobę otrzymującą te akcje – przychodu w rozumieniu art. 11
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Miało miejsce
bowiem przysporzenie majątkowe w związku z faktem, że nabycie akcji
nastąpiło w formie nieodpłatnej. Zatem w związku z nieodpłatnym nabyciem
akcji, po stronie Wnioskodawcy, jako osoby nabywającej akcje, powstał
przychód. (...) Organ nie podziela twierdzenia Wnioskodawcy jakoby w
momencie nieodpłatnego nabycia akcji Spółki francuskiej w ramach Planu
nie powstał po jego stronie przychód. Przychód o jakim mowa ma swoje
źródło w nieodpłatnym przekazaniu, którego koszty ponosi za Wnioskodawcę Spółka francuska. Przy czym przychód jaki powstał u Wnioskodawcy
należy przy tym wyraźnie odróżnić od przychodu jaki w przyszłości mogą
generować akcje. (...) przychód z tytułu nieodpłatnego przyznania akcji
Spółki francuskiej powstał po stronie Wnioskodawcy już w momencie uzyskania prawa akcjonariusza. Będzie to przychód zaliczany do „innych źródeł”, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych zważywszy na fakt, że koszty realizacji planu w całości
obciążają Spółkę francuska. Każde bowiem przysporzenie w postaci nieodpłatnego świadczenia otrzymane od podmiotu, z którym nie łączy beneficjenta stosunek pracy należy zaliNieodpłatne
otrzymanie czyć do przychodów z innych źróakcji stanowi przychód, ale deł. W związku z otrzymaniem akcji
niepodlegający opodatko- nieodpłatnie będzie to przychód
odpowiadający wartości rynkowej
waniu podatkiem dochodo- otrzymanych akcji. Zgodnie z art.
wym od osób fizycznych w 11a ust. 1 ww. ustawy – przychody
momencie
objęcia w walutach obcych przelicza się na
(nabycia) tych akcji. Na złote według kursu średniego walut
obcych ogłaszanego przez Narodomocy art. 24 ust. 11 w zw. z wy Bank Polski z ostatniego dnia
art. 24 ust. 12a ustawy o roboczego poprzedzającego dzień
PDOF następuje odrocze- uzyskania przychodu.(...) Należy
nie opodatkowania do mo- jednak zauważyć, że jeżeli zostaną
mentu odpłatnego zbycia spełnione określone warunki, to
ustawodawca zezwala aby odroczyć
akcji.
moment powstania obowiązku podatkowego dotyczącego dochodu
uzyskanego z tytułu objęcia (nabycia) przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcji spółek, których siedziba mieści się
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych – dochód stanowiący nadwyżkę pomiędzy
wartością rynkową akcji objętych (nabytych) przez osoby uprawnione na
podstawie uchwały walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich
objęcie (nabycie) nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia (nabycia)
tych akcji. Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio
do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a
wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość
prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu
ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji.

W myśl art. 24 ust. 12 ww. ustawy – zasada, o której mowa w ust. 11, nie
ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby
uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej
emitentem akcji. Na podstawie art. 24 ust. 12a ww. ustawy – przepisy 11 i
12 mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z
tytułu objęcia (nabycia) akcji spółek, których siedziba znajduje się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego obszaru
Gospodarczego. Zgodnie z wykładnią językową cytowanych powyżej przepisów, a także zakazem rozszerzającego interpretowania przepisów zawierających preferencje podatkowe należy stwierdzić, że przepisy te odraczają
moment opodatkowania dochodu wynikającego z różnicy między wartością
rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), w sytuacji,
gdy spełnione są wskazane w nim warunki, tj.: musi nastąpić objęcie
(nabycie) akcji – przepis dotyczy zatem zarówno objęcia akcji emitowanych
po raz pierwszy jak i akcji będących już w obrocie, osoby obejmujące
(nabywające) te akcje muszą być uprawnione do takiego nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej ich emitentem, spółka,
której akcje są nabywane ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (...) Tym samym nieodpłatne otrzymanie akcji przez Wnioskodawcę w ramach Planu należy wprawdzie uznać
za przychód, ale niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od
osób fizycznych w momencie objęcia (nabycia) tych akcji. Tak więc dochód
powstały w momencie realizacji prawa do nieodpłatnego otrzymania akcji, w
wysokości nadwyżki pomiędzy wartością rynkową objętych (nabytych) akcji
a wydatkami poniesionymi na ich objęcie (nabycie), nie podlega opodatkowaniu w dacie objęcia (nabycia) akcji. Na mocy art. 24 ust. 11 w zw. z art.
24 ust. 12a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych następuje
odroczenie opodatkowania do momentu odpłatnego zbycia akcji. Natomiast
w momencie zbycia akcji przez osobę uprawnioną powstanie – zgodnie z
art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
– przychód z kapitałów pieniężnych, z którego Wnioskodawca będący
uczestnikiem programu powinien rozliczyć się osobiście. W myśl przywołanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne,
choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia
udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych."

MINISTER FINANSÓW MA ZA NIC
ORZECZENIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
W Biuletynie 3-4/2015 pisaliśmy o korzystnych orzeczeniach WSA w Warszawie w sprawie nieopodatkowania noclegów dla handlowców, którzy mają
zdefiniowane miejsce pracy jako określony region Polski. MBSP Sp. z o.o.
była pełnomocnikiem pracodawców w tych sprawach. Orzeczenia sądowe
odpowiadają wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 roku. Tym
bardziej niezrozumiałe jest działanie Ministra Finansów, który postanowił
złożyć jednak kasację od wyroku WSA. Czy to oznacza, że Minister Finansów ma za nic wyrok 7/13 a tym samym i wytyczne interpretacyjne wedle
których za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: (i)
zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), (ii) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i
przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, (iii) korzyść ta jest wymierna i przypisana
indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla
wszystkich podmiotów). Wierzymy, że NSA odrzuci skargę Ministra Finansów.

Treści zawarte w Biuletynie nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. MBSP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w przedmiotowej prezentacji bez zasięgnięcia dodatkowej opinii.
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B: PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (PDOP)

SKUTKI PODATKOWE „DATIO IN
SOLUTUM” (świadczenia w miejsce wypełnienia)
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z marca bieżącego roku (IBPBI/2/423-1550/14/AP) odniósł się do konsekwencji w
zakresie podatku dochodowego tak zwanego "świadczenia w miejsce wypełnienia". Jak wskazał organ podatkowy "(...) W myśl art.
453 KC, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia
za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Uregulowana w tym przepisie instytucja świadczenia w miejsce wypełnienia/wykonania (datio in solutum) stanowi jeden z wyjątków od zasady realnego wykonywania zobowiązań cywilnych, znajdujący podstawę w zasadzie swobody umów.(...). Roszczenie wierzyciela, wynikające z umowy zobowiązaniowej zostaje zaspokojone wskutek spełnienia przez dłużnika na jego rzecz świadczenia zastępczego (datio
in solutum). Wykonanie zatem zobowiązania poprzez świadczenie
w miejsce wykonania prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania Spółki.
(...). Celem bowiem datio in solutum jest wygaśnięcie istniejących
pomiędzy stronami zobowiązań poprzez spełnienie przez dłużnika
świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasłoby przez zwykłe wykonanie, przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania poza umową stron - jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez
dłużnika. Przeniesienie wierzytelności własnych w związku ze skorzystaniem z instytucji datio in solutum należy traktować na gruncie
updop na równi ze zbyciem tych wierzytelności. Należy bowiem
zauważyć, że z punktu widzenia konsekwencji podatkowych sytuacja
jest taka sama, jak ta w której podatnik dokonuje odpłatnego zbycia
wierzytelności, tym samym osiąga przychód do opodatkowania, a za
otrzymane pieniądze wypełnia swoje zobowiązanie względem swoich wierzycieli. Uznanie, że przeniesienie wierzytelności w związku z
uregulowaniem zobowiązania nie spowoduje powstania przychodu
po stronie Spółki spowodowałoby nierówne traktowanie podatników.
Podatnik, który najpierw dokonuje sprzedaży wierzytelności, a następnie ureguluje swoje zobowiązania byłby opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, natomiast podatnik, który
bezpośrednio w ww. drodze przeniósł własność wierzytelności, nie
osiągnąłby żadnego przychodu.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że uregulowanie zobowiązania wobec Spółki portugalskiej w drodze datio in solutum, poprzez przeniesienie na Spółkę portugalską wierzytelności przysługujących Wnioskodawcy, spowoduje po stronie Spółki powstanie przychodu z odpłatnego zbycia wierzytelności w myśl art. 14 ust. 1
updop. (...)"

KOSZT PARTYCYPACJI W INWESTYCJI GMINY KOSZTEM POŚREDNIM
W interpretacji IBPBI/2/4510-158/15/SD, z maja 2015 roku, Dyrektor Izby
Skarbowej w Katowicach, uznał, że koszty partycypacji podatnika w inwestycji gminy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jednorazowo, w momencie poniesienia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że jedna z
nieruchomości podatnika, oddawana w odpłatny najem klientom podatnika,
znajduje się na terenie często zalewanym w trakcie dużych opadów i powodzi. Na skutek tych zdarzeń podatnik zmuszony jest ponosić cyklicznie
koszty remontów, napraw, itp. W związku z powyższym, wystąpił do Gminy,
na terenie której znajduje się nieruchomość, z prośbą o dokonanie stosownych melioracji publicznych celem unikania takich sytuacji, bądź obniżenia
ich negatywnych skutków. Władze Gminy zdecydowały się podjąć decyzję o
realizacji inwestycji w postaci kanału odwadniającego przy założeniu, że
wynajmujący udzieli stosownego wsparcia finansowego na realizację tego
zadania. Organ podatkowy w powołanej powyżej interpretcaji stwierdził:
"(...) ww. kanał odwadniający dla Spółki nie będzie stanowił odrębnego
środka trwałego w myśl art. 16a ust. 1 ustawy o pdop, „inwestycji w obcym
środku trwałym”, czy też budowli (...) a więc środka trwałego który podlegałby amortyzacji. (...) poniesione przez Spółkę wydatki związane z dofinansowaniem budowy kanału odwadniającego nie mogą być powiązane z konkretnym przychodem uzyskiwanym przez Spółkę. Jednak jak Spółka wskazuje,
opisany wydatek poniesiony jest w celu zabezpieczenia nieruchomości
przed skutkami zalewania i powodzi, zatem przejawia on związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i w konsekwencji może
stanowić koszt podatkowy w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o pdop. Wydatek ten
stanowi koszt uzyskania przychodów inny niż bezpośrednio związany z
uzyskiwanym przychodem, tzw. koszt pośredni. (...)"

TYLKO UDOKUMENTOWANA STRATA W ŚRODKACH OBROTOWYCH I
NIE WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBAŃ
MOŻE STANOWIĆ KOSZT PODATKOZ kompleksowej wykładni przepisu art.
15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 ustawy o
PDOP wynika, że ponoszone przez
Możliwość uznania
przedsiębiorców straty w aktywach
obrotowych, co do zasady, mogą być strat w środkach obzaliczane w ciężar kosztów uzyskania
rotowych za koszty
przychodu. Jak podnosi w interpretacji
uzyskania przychoIBPBI/2/4510-84/15/KPz 29 kwietnia
2015 roku organ podatkowy: "(...) Zalidów wymaga odpoczenie strat w środkach obrotowych do
wiedniego
ich udokukosztów uzyskania przychodów powinno
mentowania
w spobyć jednak każdorazowo oceniane w
aspekcie: całokształtu prowadzonej sób niebudzący wątprzez podatnika działalności, okolicznopliwości.
ści, które spowodowały powstanie straty, udokumentowania straty, podjętych
przez podatnika działań zabezpieczających. (...)Przyjmuje się, że dla celów podatkowych tylko stratę powstałą na
skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie
działający podmiot można uznać za zdarzenie, które uzasadnia zaliczenie
powstałej straty w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Należy podkreślić,
że jedynie straty w środkach obrotowych powstałe w trakcie normalnego,
racjonalnego działania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem dochowania należytej staranności w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu."

Treści zawarte w Biuletynie nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. MBSP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w przedmiotowej prezentacji bez zasięgnięcia dodatkowej opinii.
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C: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE OD UMOWY OPODATKOWANA VAT
Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu podlega VAT, tak orzekł
WSA w Krakowie w lutym 2015 roku w orzeczeniu I SA/Kr 91/15. Sąd
uznał, że wypłacona na podstawie porozumienia stron kwota -"(...) chociaż
nazwana została odszkodowaniem - stanowi w swojej istocie rozliczenie z
tytułu umowy najmu, rodzaj "odstępnego", zapłatę za zgodę kontrahenta na
prawo do wcześniejszego wycofania się z umowy. Objęta zatem jest podatkiem od towarów i usług i powinna być dokumentowana fakturą VAT. O tym,
że w występujących okolicznościach faktycznych nie mamy do czynienia z
odszkodowaniem, które ma na celu naprawienie szkody, przemawia to, że
sam fakt wcześniejszego rozwiązania umowy nie daje jeszcze podstaw do
twierdzenia o wystąpieniu szkody. Takie też stanowisko zajął Naczelny Sąd
Administracyjny w podobnych stanach faktycznych jak w sprawie niniejszej
(vide: wyrok z dnia 7 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 1664/12, oraz wyrok z
dnia 10 czerwca 2014 r. sygn. akt I FSK 981/13 (...) Zgodę na zaniechanie
określonej czynności (odstąpienie od umowy), za którą skarżący otrzymuje
określoną kwotę pieniężną, należy traktować jako określone świadczenie
usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ
spełniona jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą wynagrodzenia, a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, w postaci zgody na tolerowanie takiej sytuacji, co jest warunkiem koniecznym do uznania, że wypłata tej
kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem czynność skarżącego, w postaci wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie
zawartej umowy, stanowi odpłatne świadczenie usług przez skarżącego na
rzecz kontrahenta, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.(...)"

WARUNKI PEŁNEGO ODLICZENIA
VAT OD KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z
SAMOCHODEM ODDAWANYM W
NAJEM
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w interpretacji IBPP2/4512-89/15/
WN z maja bieżącego roku odniósł się do kwestii art. 86a ust. 1 ustawy o
VAT, który stanowi, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami
samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2,
stanowi 50% kwoty podatku. Organ podatkowy podniósł, że powyższe nie
dotyczy między innymi przypadku gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Organ podatkowy podkreślił: "(...) Zaznaczyć trzeba, że dla celów pełnego odliczenia VAT
fakt wykorzystywania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kategoriach obiektywnych, tj. badać możliwość użytku
tego pojazdu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (przede wszystkim prywatnych) – jeżeli taka możliwość istnieje,
pojazd co do zasady nie może być uznany za wykorzystywany wyłącznie do
działalności gospodarczej. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd ten
może być wykorzystywany w sposób „mieszany”. (...) aby mieć prawo do
pełnego odliczenia podatku naliczonego związanego z pojazdami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, podatnik musi określić
reguły zapewniające wyeliminowanie możliwości wykorzystania ich do celów
prywatnych, a ponadto wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu
pojazdu.

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - stosownie do art. 86a
ust. 5 ustawy - nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:
przeznaczonych wyłącznie do (...) oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze -jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych
pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika (...) zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4, nie obejmuje
sytuacji, gdy pojazdy są wykorzystywane - choćby przejściowo - do innych
celów (np. jazda próbna, użytek służbowy podatnika, dojazd do klienta itp.).
Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do oddania w
odpłatny najem, ale przed jego dokonaniem jest wykorzystywany przez
podatnika jako pojazd do innych celów służbowych, nie może być zastosowane zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji. W celu pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z takim pojazdem,
ewidencja przebiegu dla tego pojazdu (jeśli jest on obiektywnie wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej) musi być prowadzona i powinna zawierać powyżej wskazane elementy; musi ona potwierdzać brak użytku
prywatnego danego pojazdu. Ponadto, w sytuacji gdy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie na wynajem, to w okresie trwania umowy najmu, gdy
pojazd jest użytkowany przez najemcę, nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji przebiegu tego pojazdu. (...)"

KOREKTA OBROTU W SYTUACJI GDY
NABYWCA PO POTWIERDZENIU
ODBIORU KOREKTY, ZWRÓCIŁ JĄ
WYSTAWCY
W interpretacji z kwietnia 2015 roku, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
uznał, że podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w
rozliczeniu za okres, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej, niezależnie od okoliczności, że adresat faktury korygującej odesłał
ją później podatnikowi.

BRAK OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA OBROTU W KASIE FISKALNEJ
Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał
możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania
obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą
łącznie zostać spełnione następujące warunki:
1. świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za
pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika;
2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika,
jakiej konkretnie czynności dotyczyła;
3. podatnik nie dokonuje dostaw towarów, ani nie świadczy usług określonych w § 4 rozporządzenia.
Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowania
kasy rejestrującej.

Treści zawarte w Biuletynie nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. MBSP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w przedmiotowej prezentacji bez zasięgnięcia dodatkowej opinii.
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