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Uregulowanych zobowiązań
ciążących na odziedziczonej
nieruchomości nie można
zaliczyć do kosztów podatkowych przy jej sprzedaży.
Potwierdziło to MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 17121/13). Chodzi o sytuację, gdy podatnik dostaje
w spadku zadłużone mieszkanie. Aby uregulować ciążące na nim zobowiązania,
sprzedaje nieruchomość
przed upływem pięciu lat od
nabycia. Oznacza to, że osiąga
opodatkowany przychód (zbycie po upływie pięcioletniego
okresu jest zwolnione z PIT).
Powstaje pytanie, czy spłatę długu spadkowego można uwzględnić jako koszt
odpłatnego zbycia. Resort
finansów odpowiada, że
nie. Podkreśla, że do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego
zbycia nieruchomości nabytej w spadku można zaliczyć tylko wydatki, które
wprost określił ustawodawca
w art. 22 ust. 6d ustawy
o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 361 z późn. zm.). Są to
wyłącznie udokumentowa-

ne nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości w czasie jej posiadania,
oraz zapłacony podatek od
spadków i darowizn w części przypadającej na nabycie
mieszkania. Do kosztów podatkowych nie można więc
zaliczać spłaconych długów
spadkowych.
W ocenie MF przepisy
w tym zakresie są jasne, a stanowisko organów podatkowych jednolite. Nie ma więc
podstaw do wydawania interpretacji ogólnej, o co wnosili
posłowie w interpelacji.
Resort zwraca przy tym
uwagę, że w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych
od 1 stycznia 2009 r. podatnik
może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Polega ona na wyłączeniu z opodatkowania tej
części dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków
na własne cele mieszkaniowe
(np. zakup domu) w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości
(art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25
ustawy o PIT).

Pisaliśmy o tym
mF radzi wdowcom sprzedającym
mieszkania... – DGP nr 101/2013
www.podatki.gazetaprawna.pl

Potwierdzenie odbioru sprawozdań
finansowych nie jest wymagane
Marcin Kuliński Zarządy coraz częściej wykorzystują narzędzia elektroniczne
do udostępniania dokumentów sprawozdawczych wspólnikom
Ostatecznym terminem
zatwierdzenia sprawozdania
za 2012 r. jest 30 czerwca.
Wcześniej członkowie organu
zatwierdzającego,
np. zwyczajnego zgromadzenia
wspólników w spółkach z o.o.,
muszą zapoznać się z dokumentami. Podmiot ma obowiązek
im je udostępnić z co najmniej
15-dniowym wyprzedzeniem.
Na przykład jeżeli zgromadzenie ma się odbyć 28 czerwca, to
dokumenty trzeba przekazać
najpóźniej 13 czerwca. Czy są
z tym jakieś problemy?

Zdarza się, że ustalenia z biegłym rewidentem, związane
z badaniem przez niego sprawozdania, trwają tak długo, że
może to powodować problem
z zachowaniem terminu zwołania zgromadzenia. W praktyce – patrząc z punktu widzenia
zarządu spółki – lepiej zadbać
o to, żeby otrzymać opinię rewidenta bez żadnych zastrzeżeń, niż za wszelką cenę dążyć
do odbycia walnego zgromadzenia w ciągu ustawowych
sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Przy tym zarząd powinien tak ustalić jego datę, aby

zachować 15-dniowy termin
udostępniania dokumentów.
Nie spotkałem się z sytuacją,
żeby ktokolwiek wyciągał konsekwencje z powodu niewielkich – ale podkreślę, niewielkich – opóźnień w zwołaniu
walnego zgromadzenia. A dzięki sprawozdaniu bez uwag rewidenta podmiot lepiej wypada w oczach kontrahentów,
firm leasingowych czy banków
udzielających kredytu.
A co z samym przekazywaniem
dokumentów, jak to rozwiązać?

Ustawodawca nie narzuca formy ich przekazywania. W praktyce jednak coraz częściej zdarza się, że zarządy wykorzystują
narzędzia elektroniczne. Wysyłają dokumenty na adres
e-mailowy lub umieszczają je
na stronie WWW. W dużych
spółkach praktyką stało się, że
wspólnicy czy akcjonariusze
mają stały dostęp do informacji finansowych i powstających
na ich podstawie dokumentów
dzięki używaniu wspólnych ze
spółką systemów informatycznych, np. po zalogowaniu do
korporacyjnego intranetu.

Czy narzędzia elektroniczne nie
niosą ze sobą jakichś zagrożeń,
np. problemów technicznych?
Jeżeli informacje są publikowane
na stronie internetowej, nie ma
pewności, że odpowiednie osoby
się z nimi zapoznały. Czy nie ma
obaw, że zostanie to uznane za
niedopełnienie obowiązku?

Patrząc literalnie na art. 68
ustawy o rachunkowości
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330), można stwierdzić, że nie nakazuje on zarządowi dostarczenia
dokumentów do rąk własnych,
ale właśnie ich udostępnienie.
Dlatego też obowiązek ten jest
spełniony, gdy wspólnikowi została zapewniona możliwość
zapoznania się z dokumentacją,
np. poprzez wysłanie e-maila
do niego, lecz bez konieczności
sprawdzenia, czy został otwarty
i przeczytany. Samo jego wysłanie jest spełnieniem wymogu ustawowego. Tak samo jest
w przypadku umieszczenia na
stronie internetowej zestawu
dokumentów do pobrania. Należy uznać to za wystarczające.
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Spłacone długi spadkowe
nie pomniejszą przychodu

A jeżeli na stronie internetowej
pojawią się problemy technicz-

Marcin Kuliński, radca prawny,
senior associate w kancelarii
Domański Zakrzewski Palinka

ne uniemożliwiające pobranie
dokumentów?

Zarząd musi zadbać, aby taka
usterka jak najszybciej została
usunięta. Przykładowo, strona powinna być tak skonstruowana, aby informacja o problemach rychło trafiła do jej
administratora. Dobry zarząd
musi wdrożyć takie rozwiązania, gdyż pozwolą one reagować na wszelkie problemy.
Rozmawiała Agnieszka Pokojska
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Pakiet dla księgowych

w dobrej cenie
Nowe PKWiU ze stawkami VAT 2013
książka i płyta CD z wyszukiwarką
zestawienie wszystkich towarów
i usług sklasyfikowanych w PKWiU z 2008 r.
stawki VAT lub zwolnienia z VAT wraz z podstawą prawną
zmiany stawek VAT i zwolnień wprowadzone od 1 kwietnia 2013 r.

Cena regularna: 249 zł

Stawki VAT w teorii i praktyce
125 konkretnych przykładów, w których podatnicy mieli problemy
z właściwym ustaleniem stawki podatku od towarów i usług
Porady, jak prawidłowo ustalić stawkę VAT
Rozstrzygnięcia sądów administracyjnych i organów podatkowych

Cena regularna: 149 zł

Promocyjna cena
pakietu:

299 zł
Cena regularna: 398 zł
Zamówienia: 801 626 666, 22 761 30 30, bok@infor.pl.
Zamawiając pakiet, podaj hasło: DGP

