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„Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona
w sporach z urzędem” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi
w subskrypcji (e–letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów
opublikowanych w „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017.
Skuteczna ochrona w sporach z urzędem” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez
zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na
źródło. Publikacja „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017.
Skuteczna ochrona w sporach z urzędem” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności
i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów.
Zaproponowane w publikacji „Zbiór ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem
2017. Skuteczna ochrona w sporach z urzędem” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji
wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym
przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą
być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym
redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Zbiór
ogólnych interpretacji podatkowych z praktycznym komentarzem 2017. Skuteczna ochrona w sporach
z urzędem” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp.
do konkretnych przykładów.
Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia
reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz
interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
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Wstęp

WSTĘP

Minister finansów wydaje interpretacje ogólne, aby wyjaśnić kontrowersyjne przepisy i ujednolicić wykładnię prawa podatkowego. Chodzi o to, aby
zapewnić jednolite stosowanie prawa przez organy podatkowe oraz organy
kontroli skarbowej. Minister finansów uwzględnia przy tym orzecznictwo
sądów, Trybunału Konstytucyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej.
Interpretacje ogólne wydawane są najczęściej z inicjatywy szefa resortu
finansów. Mogą też zostać wydane na wniosek podatnika. Będzie to możliwe gdy przykładowo dwie interpretacje, decyzje lub postanowienia, dotyczące tego samego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego, rozstrzygają
zagadnienie w odmienny sposób.
Interpretacje ogólne w przeciwieństwie do interpretacji indywidualnych
mają zastosowanie do wszystkich podatników, których sytuacja jest podobna do tej opisanej w interpretacji. Dzięki znajomości interpretacji ogólnych
można zabezpieczyć się przed podjęciem niewłaściwych decyzji podatkowych i zyskać gwarancję, że rozliczenia nie będą kwestionowane.
Pamiętajmy, że w razie ewentualnych sporów z urzędnikami dzięki interpretacji ogólnej każdy podatnik może zyskać ochronę.
Publikacja zawiera zbiór najważniejszych interpretacji ogólnych z ostatnich lat. Wszystkie opatrzone są komentarzem ekspertów, którzy wskazują
na praktyczne skutki interpretacji ogólnej ministra finansów.

Sylwia Maliszewska
redaktor prowadzący
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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW

ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.),
ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),
ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.),
Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201),
ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),
JPK – jednolity plik kontrolny.
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PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG
Przedsiębiorcy organizujący rejsy dla nurków mogą
liczyć na preferencję w VAT
Minister finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług na rejsy dla wędkarzy lub nurków
organizowane przez podmioty działające w sferze turystyki sportowo-rekreacyjnej.

WYJAŚNIENIE MINISTRA
Rejsy organizowane dla nurków lub wędkarzy, na które składają się różne
usługi − przede wszystkim usługa transportu statkiem, ale również (w zależności od rodzaju rejsu, jego długości, rodzaju statku itp.) usługi wyżywienia, noclegu na statku, patroszenia czy przechowywania ryb (w przypadku
rejsów dla wędkarzy), nabijania butli tlenowych (w przypadku rejsów dla
nurków) itp. − stanowią kompleksową usługę, której celem to zapewnienie pasażerom statku określonego rodzaju aktywnego wypoczynku. Z perspektywy nabywcy najistotniejszym elementem analizowanych świadczeń
jest rekreacja, rozumiana jako możliwość nurkowania czy wędkowania, do
której zrealizowania odbywa się podróż statkiem, ewentualnie połączona
z konsumpcją posiłków i noclegiem.
Usługi w zakresie wstępu na rejsy:
1) wędkarskie, podczas których − oprócz dostarczenia wędkarzy na łowisko oraz
możliwości łowienia ryb − świadczone są również dodatkowe usługi, takie jak
np. zapewnienie posiłków i napojów (bezalkoholowych) oraz miejsca do spania
− w przypadku połowów dłuższych niż jednodniowe, udostępnienie pojemników
do przechowywania złowionych ryb, wynajem sprzętu wędkarskiego, patroszenie,
filetowanie, przechowywanie złowionych ryb, lub
2) nurkowe, w ramach których − oprócz dostarczenia nurków na wybraną część
akwenu − zapewnia się np. posiłki i napoje (bezalkoholowe) oraz miejsca do spania − w przypadku wypraw dłuższych niż jednodniowe, pomoc załogi w obsłudze
sprzętu do nurkowania, ładowanie butli
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