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Rozdział 1.
Grupa 1. Budynki i lokale

Pytanie:
Do której grupy środków trwałych należy zakwalifikować wiatę rekreacyjną wraz z przynależnymi pomieszczeniami? Wiata rekreacyjna to
obiekt jednokondygnacyjny, trwale związany
z gruntem. W środkowej części wiaty znajduje się
murowana część obiektu (pomieszczenia gospodarcze).

Odpowiedzi udzielono 24.04.2011 r. dla
Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska
sp. z o.o. w ramach publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego.

Odpowiedź wraz z Uzasadnieniem:

Rozdział 2
Grupa 2. Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej (tzw. budowle)

Pytanie:
Czy parking stanowi środek trwały w rozumieniu
przepisów podatkowych? Parking znajduje się na
działce będącej własnością gminy. Wykonawcą
parkingu była gmina, firma natomiast zobowiązała się do dofinansowania budowy parkingu
w kwocie X zł. Czy można to potraktować jako
inwestycję w obcym środku trwałym? Firma nie
podpisała żadnej umowy na dzierżawę parkingu.

Odpowiedzi udzielono 16.08.2011 r. dla
Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp.
z o.o. w ramach publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego.
Odpowiedź zaktualizowano wg stanu prawnego obowiązującego na dzień 30.04.2011 r.

Rozdział 3.
Grupa 3. Kotły i maszyny
energetyczne

Kotłownia: Omówienie Interpretacji MF /Wyciąg/

Tekst pochodzi z opracowań firmy KONSULTOR Doradztwo i Księgowość P. Pawliszyn i Wspólnicy sp. z
o.o.

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej
w Katowicach, Sygn. IBPBI/1/415-190/10/KB4, zawarł istotne
uwagi odnośnie sposobu kwalifikowania elementów kotłowni
jako samodzielnych środków trwałych w sytuacji gdy znajdują
się one wewnątrz w budynkach. Pomijając treść całej interpretacji, organ podatkowy wskazuje, że w Klasyfikacji Środków
Trwałych określono podstawową jednostkę ewidencyjną i jest
nią pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia
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Rozdział 4.
Grupa 4. Maszyny, Urządzenia
i Aparaty ogólnego zastosowania

Pytanie:
Duplikator DUP-08/1000 – automatyczne
urządzenie przeznaczone do automatycznej
duplikacji płyt DVD/CD. Czy należy zaliczyć je
do grupy 8 podgrupy 803-2 wyposażenie/aparatura i sprzęt/biurowy służący do
powielania, kopiowania opracowań, dokumentacji itp.

Odpowiedzi udzielono 14.04.2011 r. dla
Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp.
z o.o. w ramach publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego.

Piotr Pawliszyn
Prawnik, główny księgowy. Absolwent
Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, absolwent studiów doktoranckich na tym Wydziale, w trakcie przewodu doktorskiego.
Ponadto absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości na Kolegium Zarządzania na Akademii Ekonomicznej
w Katowicach (aktualnie Kolegium Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach).
Na studiach prawniczych specjalizował się w prawie podatkowym jednocześnie będąc praktykiem księgowym.
W latach 1999-2001 księgowy w grupie kapitałowej TRAS.
W latach 2001-2008 wspólnik i szef działu księgowego oraz
działu kadr i płac we włoskiej grupie Vinci & Vinci w Katowicach, w tym wspólnik w kancelariach prawnych należących do
tej grupy.
Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu w grupie KONSULTOR,
w tym w spółce KONSULTOR Doradztwo i Księgowość P. Pawliszyn i Wspólnicy sp. z o.o. w Będzinie.
Ponadto ekspert z zakresu kosztów w ustawach o podatkach
dochodowych, stale współpracujący z Wydawnictwem Wolters
Kluwer Polska sp. z o.o. w ramach publikacji dla Vademecum
Doradcy Podatkowego.

