
Newsletter – luty 2018 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Finansów nie daje nam zapomnieć o podatkach, proponując kolejne, istotne zmiany dotyczące m.in.

opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży budynków i budowli; nowej, 15% sankcji VAT czy też uzależnienia zwrotu

nadpłaty od tego, kto poniósł koszt podatku (Ministerstwo powołuje się tu na “wzbogacenie podatnika”). Ogłoszono też,

że rozważana jest rezygnacja z klasyfikacji statystycznej (PKWiU) i przejście na klasyfikację CN (nomenklatura scalona).

Z drugiej strony, wydłużone zostaną terminy do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych, złożenia

oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej i dołączenia uproszczonego sprawozdania TP.

Omawiamy ponadto orzeczenie NSA odnoszące się do definicji produktów podobnych, opodatkowanych innymi stawkami

VAT. NSA podjął też uchwałę w zakresie przerwania biegu przedawnienia zobowiązań podatkowych w sytuacji gdy

uchylono decyzje podatkowe. Samorządy oczekiwały na uchwałę NSA w zakresie obowiązkowej centralizacji. Zapadnie

jednak wyrok w składzie siedmiu sędziów, który rozstrzygnie czy organy podatkowe uprawnione są do warunkowania

odliczenia VAT od jej dokonania wstecz.

Miłej lektury!

Zespół Kancelarii Doradcy Podatkowego

Joanny Rudzkiej
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Kolejne zmiany w VAT – projekt z 13 lutego 
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27 lutego 2018r. opublikowano nowy, bardzo obszerny, projekt zmian w przepisach. W jego ramach Ministerstwo Finansów

proponuje zmiany w ustawie o VAT, Ordynacji Podatkowej, Prawie upadłościowym i pakiecie paliwowym.

▪ W ramach VAT proponowana jest modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich

części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu – zmiana

ta stanowi realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w polskiej sprawie C-

308/16 Kozuba. Planuje się ponadto dostosowanie przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do

zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych. Obniżeniu ma ulec też wysokość

dodatkowego zobowiązania podatkowego (do 15%) w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w

trakcie kontroli celno-skarbowej. Proponuje się również wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego

(do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników i uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy

(podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od

wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy.

▪ Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym polegają zasadniczo na wprowadzeniu odesłania do nowej definicji paliw ciekłych,

określonej w tzw. „Pakiecie energetycznym”, co ma zapobiec wątpliwościom co do zakresu stosowania przepisów ustawy o

podatku akcyzowym i ustawy o VAT w odniesieniu do produktów ropopochodnych, które mogą być stosowane zarówno do

napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych wyrobów.

▪ Zmiana w Ordynacji podatkowej polega na doprecyzowaniu, że przepisu o nadpłacie (art. 72 §1 pkt 1 tej ustawy ) nie stosuje

się, jeżeli zwrot nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar został przerzucony na nabywcę (lub

na osoby trzecie) skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika – w tym zakresie regulacje Ordynacji

podatkowej zostały również uzupełnione stosownymi zmianami przepisów ustawy o VAT (dotyczącymi braku możliwości

pomniejszenia podatku należnego VAT o kwotę nadwyżki podatku naliczonego z poprzednich okresów rozliczeniowych).

▪ Natomiast zmiana w ustawie – Prawo upadłościowe polega na wyłączeniu z masy upadłości kaucji gwarancyjnej, o której

mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o VAT złożonej w formie depozytu pieniężnego lub pisemnego nieodwołalnego upoważnienia

organu podatkowego.



Uchwała NSA – przedawnienie a egzekucja
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26 lutego 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę o sygn. I FPS 5/17 mającą duże

znaczenie przy ocenie ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie. Sprawa jest też istotna dla wielu podatników, należy

bowiem podkreślić, iż liczne postępowania zostały zawieszone do czasu wydania tej uchwały. Treść uchwały to: Uchylenie

decyzji ostatecznej w zakresie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług i przekazanie sprawy do ponownego

rozpoznania powoduje unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci

przerwania biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2012 r. poz. 201 ze zm.).

Zgodnie z art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka

egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od

dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. W związku ze stanowiskiem przyjętym przez

poszerzony skład NSA uchylenie ostatecznej decyzji wymiarowej powoduje powrót do stanu sprzed zastosowania środka

egzekucyjnego.

Zagadnienie prawne wyłoniło się przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej podatnika od wyroku WSA, oddalającego skargi

podatniczki na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej (dalej DIS) w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące

2007 r. Podatnik, zdaniem organu, nie wykazał całego obrotu uzyskanego z działalności. Stanowiło to podstawę do wydania

przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (dalej NUS) w 2009 r. decyzji określających skarżącej wysokość zobowiązań

podatkowych, które to orzeczenia zostały następnie uchylone w 2012 r. decyzjami DIS po uprzednim uchyleniu wyrokiem

WSA postanowień DIS odmawiających skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W toku postępowania

wyjaśniono, że zobowiązania podatkowe za sporne miesiące nie uległy przedawnieniu, ponieważ bieg przedawnienia został

przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego o którym zawiadomiono 15 lutego 2010 r. Po ponownym

rozpoznaniu spraw NUS decyzjami z 29 kwietnia 2014 r. dokonał rozliczeń w VAT.

NSA stanął tu na stanowisku, iż uchylenie decyzji ostatecznej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania powoduje

unicestwienie materialnoprawnego skutku zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przerwania biegu terminu

przedawnienia.



Projekt rozporządzenia–dodatkowy czas na TP
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22 lutego 2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów wykonania

niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Najważniejszą zmianą jest wydłużenie - do ostatniego dnia dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie

jest to termin do złożenia zeznania podatkowego) - terminu do:

▪ sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej), tj. wskazanej w art. 25a ust. 2f i 2i ustawy PIT oraz art. 9a

ust. 2f i 2i ustawy CIT,

▪ złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej wskazanych w art. 25a ust. 7 ustawy

PIT i art. 9a ust. 7 ustawy CIT oraz

▪ dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania wynikających z art. 45 ust. 9 ustawy

PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT.

Przedłużenie terminów dotyczy podatników wskazanych w przywołanych przepisach ustawy PIT i ustawy CIT, na których ciążą

obowiązki do wykonania czynności polegających na sporządzeniu dokumentacji podatkowej, złożeniu oświadczenia o

sporządzeniu dokumentacji podatkowej i dołączeniu uproszczonego sprawozdania. Przedłużenie terminów wynikających z art.

45 ust. 9 ustawy PIT i art. 27 ust. 5 ustawy CIT obejmuje wyłącznie uproszczone sprawozdanie (PIT/TP i CIT/TP). Przedłużenie

terminu sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2b ustawy CIT

obejmuje wszystkie elementy dokumentacji wskazane w tych przepisach. Dotyczy to również opisu wskazanego w ust. 2b pkt 3,

dla którego został przewidziany dodatkowy termin na jego sporządzenie.

MF jako powód wydania rozporządzenia wskazuje na to, że nowelizacja (obowiązująca od 2017r.) nałożyła po stronie

podatników tak dużą ilość obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych po raz pierwszy (tj. dokumentacja

lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie), których dodatkowo termin realizacji przypada – co do zasady –

na jeden dzień, podatnicy wskazują na bardzo duży nakład pracy, czasu i środków finansowych związanych ze spełnieniem

tych obowiązków w ustawowym terminie.

Wydłużenie ma objąć obowiązki powstałe w 2018 r. (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i

uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 r. (tj. za rok 2018).



NSA: skład produktu a stawka VAT
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Skład surowcowy a nie prezentacja w sklepie czy opakowanie decyduje o niższej stawce VAT – 13 lutego 2018r. zapadło

niekorzystne dla części producentów orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I SA/Kr 972/15). Postępowanie

dotyczyło istotnej obecnie kwestii sporów o właściwą stawkę VAT na produkty podobne np. o podobnej nazwie choć innym

składzie. Jest to kluczowe zagadnienie dla wielu podatników, gdyż różnica w stawce 8 a 23% przekłada się wprost na cenę a

co za tym idzie, konkurencyjność produktu. Obecnie w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad przygotowaniem

nowej matrycy stawek VAT przy czym ogłoszono, że rozważana jest rezygnacja z klasyfikacji statystycznej (PKWiU) i przejście

na klasyfikację CN (nomenklatura scalona).

Spór toczyła spółka planująca wprowadzić na polski rynek produkt o nazwie tortilla chips - produkt wypiekany z ciasta na bazie

mąki kukurydzianej. Spółka argumentowała, że przekąski te są przez konsumentów spożywane najczęściej w trakcie imprez,

spotkań ze znajomymi, jako przekąska między posiłkami a z punktu widzenia odbiorcy końcowego (konsumenta), jak i

producenta oraz dystrybutora należą one do kategorii “Przekąsek słonych” (zawierających takie produkty jak: chipsy, chrupki

słone, orzeszki, paluszki, precelki, krakersy). Produkty takie są traktowane w rozbieżny sposób pod względem stawek VAT

(5%, 8% i 23%). Do grupy słonych przekąsek zaliczane są np. chipsy ziemniaczane opodatkowane 8% VAT. Spółka

przedstawiła analizę porównywalności obydwu produktów, która potwierdza, jej zdaniem, że bezsprzecznie należy je uznać za

podobne i konkurencyjne względem siebie, dlatego powinny być one jednolicie traktowane. Dlatego też spółka stanęła na

stanowisku, że jej produkt powinien być opodatkowany obniżoną stawką VAT z pominięciem jego klasyfikacji statystycznej.

Minister Finansów nie zgodził się z argumentacją i stwierdził, że nie można nazwać ww. produktów podobnymi, gdyż sam

składnik główny każdego z tych produktów jest zupełnie inny a z perspektywy konsumenta ma duże znaczenia z czego dany

produkt powstaje tj. mąki kukurydzianej czy ziemniaka. WSA w wyroku zgodził się z argumentacją Spółki i nakazał organowi

przeprowadzenie analizy porównywalności towarów.

NSA stanął jednak na stanowisku zbieżnym z zaprezentowanym w interpretacji Ministerstwa Finansów. Zdaniem sądu, stawka

nie zależy od kryteriów, które powołuje spółka (np. okoliczności spożycia produktu, sposobu prezentacji w sklepie czy

pakowania go) lecz od składu surowcowego. Skoro produkt nazwany chipsami nie składa się z ziemniaków (jak chipsy

ziemniaczane opodatkowane 8% stawką VAT) lecz z kukurydzy (jak chipsy kukurydziane, tortilla chips) to mimo zbieżności

nazwy nie można mówić o produktach porównywalnych. Produkty spółki są innego rodzaju, zatem podlegają opodatkowaniu

stawką podstawową.



Wsteczna centralizacja VAT samorządów
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W dniu 12 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął do rozpoznania w składzie 7 sędziów sprawę (sygn. I FPS

7/17) dotyczącą wielu samorządów w Polsce. NSA rozstrzygnie czy organy podatkowe mogą wymagać od samorządów

wstecznej centralizacji gdy te występują z żądaniem zwrotu VAT powołując się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej z 29 września 2015 r. o sygn. C - 276/14 (Gmina Wrocław). Orzeczenie będzie istotne dla tych samorządów, które

rozważają skorzystanie z odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały

przekazane nieodpłatnie jednostce budżetowej a nie chcą dokonywać pracochłonnego korygowania rozliczeń podatku łącznie

ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. Rozliczenie, którego domaga się fiskus, jest też dodatkowo finansowo

niekorzystne, gdyż pomniejsza kwotę zwrotu (z uwagi na zaległości w VAT związane ze sprzedażą opodatkowaną, której nie

wykazywały – dotychczas podmiotowo zwolnione z VAT - jednostki np. obroty z tytułu wynajmu czy usług).

Sąd może wydać dwa możliwe wyroki. W jednej opcji uwarunkuje realizację przez gminę prawa do odliczenia (z art. 86 ust. 1

ustawy o VAT) od uprzedniego złożenia korekt deklaracji obejmujących łącznie rozliczenia wszystkich jednostek

organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego. Drugim możliwym wyrokiem jest dopuszczenie skorzystania z prawa do

odliczenia poprzez korekty deklaracji dotyczącej wyłącznie rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego, bez jednoczesnego

korygowania rozliczeń pozostałych jednostek organizacyjnych.

Jak wskazano wielokrotnie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych jak i Trybunału UE nie jest możliwe

warunkowanie prawa do odliczenia podatku, jest to podstawowe prawo podatnika VAT. Brak normatywnych podstaw do

uzależnienia skorzystania z prawa od obowiązku uprzedniego przyjęcia modelu scentralizowanego rozliczenia. Taka podstawa

prawna zaistniała po uchwaleniu w dniu 5 września 2016 r. ustawy, która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.

Obowiązku takiego nie można wprost wywieść z uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyroku Trybunału UE. Wręcz

przeciwnie, w tezie uchwały z dnia 26 października 2015 r., I FPS 4/15, NSA zaznaczył, że gmina ma prawo do odliczenia

podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały przekazane do gminnego zakładu

budżetowego. W uzasadnieniu podkreślono, że przyjęcie na gruncie VAT tożsamości podmiotowo-podatkowej gminy, a nie jej

zakładu budżetowego, oznacza jednocześnie, że gmina bezpośrednio świadczy usługi opodatkowane, związane z realizacją

jej zadań własnych, które w ramach jej wewnętrznej organizacji zostały przekazane do wykonania zakładowi budżetowemu.

Ponadto należy wskazać, że centralizacja obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., a w odniesieniu do lat ubiegłych rozliczenie takie

jest fakultatywne. Zatem, NSA rozważa, czy żądanie centralizacji rozliczeń za lata ubiegłe nie jest nadinterpretacją, skoro

prawo nie może działać wstecz.



Kancelaria w mediach
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Komentarz Kancelarii w Miesięczniku Finanse Publiczne w numerze lutowym.: Konsekwencje wprowadzenia split

payment

„W lipcu br. podatnicy będą musieli się zmierzyć z kolejną istotną zmianą w VAT – wprowadzeniem split payment.

Mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować przy opłacaniu należności wynikającej z faktury. W razie wyboru

split payment tylko kwota netto będzie wpłacana na konto sprzedawcy, VAT wpłynie na odrębny rachunek. Taki rachunek

VAT zostanie założony każdemu posiadaczowi rachunku firmowego. Bank udostępni podatnikowi specjalny komunikat

przelewu, a więc nie będzie dwóch odrębnych płatności. Funkcjonalność rachunku będzie ograniczona – wpływające na

niego środki można przeznaczyć tylko na określone cele, np. zapłatę podatku czy przelew na inny rachunek VAT.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że mechanizm będzie dobrowolny. O ile jednak nabywca nie będzie musiał stosować

podzielonej płatności i będzie mógł przelewać całość należności z faktury na konto sprzedawcy, o tyle wystawca faktury

będzie już zależny od decyzji płacącego. Choć ustawa zawiera zachęty do wybierania split payment (np. obniżenie podatku

do zapłaty czy brak dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku zawyżenia odliczenia), budzi mieszane uczucia.

Z jednej strony skala wyłudzeń VAT poraża (to wiele miliardów złotych rocznie) i zmusza ustawodawcę do wprowadzenia

rozwiązań pozwalających tę lukę zmniejszyć. Z drugiej strony split payment będzie dodatkowym obciążeniem

administracyjnym dla podatników. Samorządy będą musiały zaktualizować swoje wewnętrzne regulacje (np. zarządzenia),

aby zapewnić prawidłowy przepływ środków pomiędzy rachunkami. Będą też musiały podjąć decyzje w sprawie wyboru

optymalnych rozwiązań, np. ilości rachunków (po centralizacji jest wraz z jednostkami jest już jednym podatnikiem VAT).

Pojawić się też mogą problemy z zapewnieniem płynności finansowej. Samorządy czeka zatem wiele pracy, znowu nad

podatkiem VAT.”.

Artykuł „Odliczanie VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika” opublikowany w Miesięczniku Finanse Publiczne w

numerze lutowym

„Podatnik ma prawo do odliczenia VAT, jednak w sektorze finansów publicznych nie zawsze przysługuje ono w pełni. W

wielu przypadkach można odliczyć tylko część VAT z faktury lub w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia. Jednym z

najbardziej skomplikowanych zagadnień z tego zakresu jest stosowanie prewspółczynnika pojawiającego się w rozliczeniach

związanych z działalnością mieszaną. Pełne odliczenie jest możliwe jedynie wówczas, gdy analizowany koszt dotyczy w

całości jednego rodzaju aktywności. (…) Sprawa komplikuje się jednak w przypadku tzw. koszów ogólnych, związanych z

działalnością mieszaną.”



Kancelaria

▪ Bieżące doradztwo prawno-podatkowe

▪ Interpretacja przepisów oraz ocena podatkowych 

skutków transakcji (m.in. analiza umów)

▪ Występowanie o interpretację przepisów podatkowych 

do Ministra Finansów

▪ Planowanie i optymalizacja obciążeń podatkowych

▪ Pomoc przy rozpoczęciu działalności i przy 

przekształceniach

▪ Przeglądy podatkowe, sprawdzanie poprawności 

rozliczeń podatkowych

▪ Podatkowe due diligence

▪ Pomoc w czasie postępowań podatkowych

▪ Reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami 

administracyjnymi
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▪ Doradztwo w zakresie cen transferowych

▪ Doradztwo prawne

▪ Podatkowe hotline (krótkie porady telefoniczne i 

mailowe)

▪ Szkolenia dla firm i otwarte

▪ Doradztwo w języku polskim i angielskim 

▪ Praktyczne analizy odpowiadające wprost na pytania 

klientów

▪ Bezpośredni kontakt z licencjonowanym doradcą 

podatkowym 

▪ Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych 

kwot podatku oraz w jak najszybszym kończeniu 

postępowań podatkowych



Doradztwo i szkolenia 

Jesteśmy efektywną Kancelarią Doradztwa 

Podatkowego. Posiadamy wieloletnie 

doświadczenie w obsłudze podatkowo – prawnej 

dużych i średnich polskich firm oraz 

międzynarodowych korporacji. Świadczymy usługi o 

jakości merytorycznej największych firm doradczych 

za rozsądną stawkę.

W naszej codziennej działalności, wspieramy 

podatkowo największe polskie i światowe 

przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne.

Naszym Klientom zawsze oferujemy rozwiązania, 

nigdy nie pozostawiając ich samych z akademickimi 

analizami przepisów prawa podatkowego. 

Rozumiemy biznes i pomagamy mu się rozwijać.

Zapraszamy do nas! 

ul. Nowy Świat 61/5

00-042 Warszawa

+48 22 219 92 29

kontakt@taxadvisorypoland.pl

www.taxadvisorypoland.pl

Kontakt
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