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Rok 2015 przyniósł liczne, czasem drobne, ale istotne zmiany, szczególnie
w podatkach dochodowych. Jedną z nich
jest uregulowanie kwestii obliczania
przychodów osiąganych przez pracowników w związku z korzystaniem przez
nich z firmowych samochodów dla celów
prywatnych. Nowe przepisy określają
ryczałtowo wysokość przychodu jaka jest
doliczana do ogólnego dochodu zatrudnionego. Wartość świadczenia uzależniona jest od pojemności silnika i wynosi
250 zł miesięcznie dla samochodów
o pojemności silnika do 1600 cm3. Dla
samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, wartość przychodu określono na 400 zł miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część
miesiąca wartość świadczenia ustalana
jest za każdy dzień użytkowania
w wysokości 1/30 tych kwot [1].
Osoby rozliczające podatek dochodowy
powinny również zwrócić uwagę na
zmiany dotyczące korzystania z ulgi na
dzieci pomniejszającej podatek. Chociaż
zostały one niedawno wprowadzone to
mają zastosowanie do dochodów wykazywanych w deklaracjach za 2014 r.
ujących ulg.

Najistotniejszymi zmianami jest podwyższenie rocznych kwot odliczeń na poszczególne dzieci. Dla pierwszego dziecka
wynosi ona 1112,04 zł, dla drugiego
dziecka – 1112,04 zł, dla trzeciego dziecka
2000,04 zł, dla czwartego dziecka 2700 zł,
dla piątego dziecka – 2700 zł. W przeszłości występowały sytuacje, kiedy mniej
zamożni podatnicy posiadający liczne
potomstwo mieli zbyt niskie dochody,
a tym samym podatek, aby w pełni skorzystać z przysługujących ulg. Nowelizacja pozwoliła w sytuacjach, kiedy należny
podatek jest niższy od wartości ulgi, na
wykorzystanie pozostałej kwoty. Można
wystąpić o zwrot nieodliczonej kwoty,
jednakże do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Powyższą kwotę wykazuje się na
odrębnym załączniku PIT/UZ [2].
Stosowanie przepisów podatkowych jest
często przedmiotem sporu pomiędzy
podatnikami a organami podatkowymi.
Interesujące a zarazem bardzo istotne dla
całego systemu podatkowego rozwiązanie zaproponowano w nowelizacji ordynacji podatkowej zgłoszonej przez prezydenta. Polega ona na obowiązku orzekania na korzyść podatnika w razie wątpliwości co do treści przepisu podatkowego.
Obecnie projekt podlega pracom legislacyjnym. Nie można jednak uznać, że
nawet w razie uchwalenia wyeliminuje
on występowanie sporów między podatnikami a organami podatkowymi.
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