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1. KONIEC Z ODPROWADZANIEM PODATKU U ŹRÓDŁA PRZY
ZAKUPIE BILETÓW LOTNICZYCH?
Istnieje duża szansa, iż już niebawem istotnej zmianie ulegną zasady dotyczące
pobierania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych.
Ministerstwo Rozwoju opracowało projekt zmiany ustawy o PIT i ustawy o CIT w
zakresie obowiązku pobierania podatku u źródła z tytułu zakupu biletów lotniczych.
Dotychczas firmy zobowiązane były odprowadzać do fiskusa 10% podatek u źródła z
tytułu kupna biletów lotniczych. Z obowiązku tego – co do zasady – zwolnione były
firmy, które posiadały certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej, której
bilety lotnicze kupowały. W praktyce, z uwagi na utrudnienia w uzyskaniu takiego
certyfikatu, firmy „z własnej kieszeni” opłacały ten podatek.
Planowane zmiany mają na celu uproszczenie rozliczenia z przewoźnikami. Zgodnie
z projektem podatek u źródła przy zakupie biletów lotniczych zasadniczo nie
będzie pobierany. Co ważne, jeżeli projekt zostanie pozytywnie przyjęty przez rząd
oraz Sejm i Senat wówczas jest duża szansa, że zmiana zacznie obowiązywać jeszcze
w roku 2017. Projekt zmian przewiduje bowiem tylko 14 – dniowe vacatio legis.

2. NSA: PARKOWANIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NIE OZNACZA
AUTOMATYCZNIE,
ŻE
SAMOCHÓD
NIE
JEST
WYKORZYSTYWANY
WYŁĄCZNIE
W
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Wyrokiem z dnia 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że
parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, iż samochód
nie jest wykorzystywany wyłącznie dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
(I FSK 1180/15).
Istotą sporu w ww. sprawie było ustalenie, czy spółce przysługuje prawo do pełnego –
tj. w wysokości 100% – odliczenia podatku VAT, w odniesieniu do wydatków
związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez spółkę dla celów prowadzenia
działalności gospodarczej. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej spółka
wskazała procedury, które mają zapewnić wyeliminowanie użytku prywatnego
używanych przez pracowników samochodów. W ocenie organu podatkowego
procedury te nie wykluczają jednak użycia samochodów do celów niezwiązanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą, chociażby dlatego, że możliwy jest dojazd

pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i
odwrotnie.
Z taką argumentacją nie zgodził się ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie,
ani Naczelny Sąd Administracyjny. W opinii obu sądów, parkowanie samochodu poza
siedzibą firmy nie oznacza automatycznie (jak przyjął organ podatkowy), że samochód
nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Jak podkreślił WSA
w Krakowie istotne jest, aby możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy
uzasadniona była charakterem prowadzonej działalności, ustalona została w
wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika, zaś podatnik zapewnił
odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania pojazdów
wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą (wyrok WSA w
Krakowie z dnia 20 stycznia 2015 r., I SA/Kr 1834/14).
Dodatkowo, sądy zwróciły uwagę na to, że istotnym jest, aby stworzyć takie
mechanizmy i wprowadzić takie zasady używania samochodów, które w sposób
maksymalny zagwarantują, iż samochody te będą wykorzystywane wyłącznie w
toku działalności gospodarczej podatnika. W przedmiotowej sprawie sądy uznały,
że sporządzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za
nieprzestrzeganie zapisów w nim zawartych, zapoznanie z nim użytkowników
pojazdów, kontrola okresowa oraz kontrola w czasie rzeczywistym stanowią
wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania
przedmiotowych samochodów wyłącznie dla celów działalności gospodarczej.
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