
Newsletter – styczeń 2018r.

Szanowni Państwo,

w pierwszym w tym roku numerze newslettera omawiamy orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który

dookreśla warunki zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kary umowne za przedterminowe

zakończenie umowy lub za nieosiągnięcie umówionego pułapu sprzedaży.

Komentujemy też ciekawe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki

VAT do kompleksowego świadczenia, w sytuacji gdy można zidentyfikować cenę za każdy element składającą się na

całkowitą cenę.

Ponadto, wspominamy o kolejnych interpretacjach ogólnych Ministerstwa Finansów. Tym razem dotyczą one sumowania 

wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji cen transferowych oraz warunków stosowania zwolnienia z VAT na usługi 

outsourcingu medycznego. 

Raz jeszcze życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2018!

Zespół Kancelarii Doradcy Podatkowego

Joanny Rudzkiej

kontakt@taxadvisorypoland.pl

+48 22 219 92 29
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NSA – kara umowna stanowi KUP
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23 stycznia 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w postępowaniu, o sygnaturze II FSK 86/16, w zakresie

uznawania w koszty uzyskania przychodów kar umownych. Sprawa dotyczyła spółki produkującej napoje, która w celu

zracjonalizowania kosztów dostaw surowców, opakowań i sprzętu zawarła z inną firmą ramową umowę o świadczenia usług

organizacji zamówień zaopatrzenia. Strony postanowiły, że jeżeli w wyniku działań spółki firma poniesie szkody (straty, koszty

lub wydatki) przysługuje jej prawo do żądania od spółki ich pokrycia. W kolejnych latach, na podstawie analizy pogarszających

się wyników finansowych, spółka podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji i przestała zamawiać opakowania. Zawarto ugodę, na

podstawie której spółka zobowiązała się do zapłaty kary umownej z tytułu wcześniejszego zakończenia umowy oraz z tytułu

niezrealizowania zamówień w wysokości zgodnej z zaplanowanymi założeniami.

Spółka wskazywała, że mniejszym dla niej obciążeniem było zapłacenie kar umownych niż dalsze nabywanie opakowań w ilości,

która nie była w żaden sposób uzasadniona wielkością produkcji, a środki w ten sposób zaoszczędzone Strona przeznaczyła na

inną działalność przyczyniając się w ten sposób do uzyskania źródła przychodów oraz do zabezpieczenia (zachowania) ich

źródła, zatem należy uznać, że zapłacone kary umowne stanowią koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust.1

updop. Z kolei zdaniem Ministra Finansów, ograniczenie uszczuplenia majątku Spółki nie przesądza, że jest to działanie w celu

zabezpieczenia źródła przychodów.

Sądy obu instancji, stanęły na korzystnym dla Spółki stanowisku, iż jeżeli zapłata kary umownej ogranicza konieczność

ponoszenia innych wydatków przez podatnika i ma wpływ na racjonalność alokacji wydatków w ramach prowadzonej działalności

gospodarczej, to wydatek taki należy uznać za koszt. Jako zabezpieczenie źródła przychodów należy rozumieć koszty

poniesione na ochronę istniejącego (podstawowego) źródła przychodów, w taki sposób, aby to źródło funkcjonowało w

bezpieczny sposób, to ograniczenie strat finansowych w postaci rezygnacji z wydatku, pomimo poniesienia pewnych kosztów,

służy właśnie temu celowi. W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, poniesienie pewnych wydatków

ograniczy straty, które zachwiałyby możliwością uzyskiwania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Istotne

jest więc, aby kwalifikując dany wydatek jako koszt podatkowy uwzględniać również kwestię logicznego ciągu zdarzeń

determinujących określone i konkretne działania podatnika. Należy zatem oceniać racjonalność określonego działania dla

osiągnięcia przychodu, a fakt, że podatnik nie oczekiwał określonego efektu gospodarczego nie dyskwalifikuje poniesionego

wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. W procesie działań gospodarczych przedsiębiorca dąży bowiem nie tylko do

maksymalizacji przychodów, ale i minimalizacji strat. Należy jednak pamiętać, iż NSA prezentował niekiedy, we wcześniejszych

wyrokach, pogląd odmienny.



Obniżona stawka na kompleksowe usługi
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18 stycznia 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ciekawy wyrok w sprawie o sygn. C-463/16, dotyczącej

możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do jednego z elementów świadczenia złożonego.

Sprawa dotyczyła Spółki Stadion Amsterdam CV oferującej (m.in.) wycieczki składające się z oprowadzenia po stadionie i

zwiedzania muzeum AFC Ajax. Uznając, że wycieczka jest świadczeniem w dziedzinie kultury, podatnik zastosował obniżoną

stawkę VAT do całości ceny. W wyniku kontroli podatkowej inspektor organu podatkowego stwierdził, że świadczenie to

powinno było podlegać podstawowej stawce VAT.

Trybunał przypomniał, że z jego dotychczasowego orzecznictwa wynika, że w przypadku gdy transakcja składa się z szeregu

elementów i czynności, należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w jakich jest ona dokonywana, w celu określenia, czy

do celów VAT transakcja ta prowadzi do co najmniej dwóch odrębnych świadczeń lub jednego świadczenia. Każdą transakcję

należy co do zasady uznawać za odrębną i niezależną a transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym

nie powinna być sztucznie rozdzielana, aby nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Jedno świadczenie występuje wtedy,

gdy co najmniej dwa elementy bądź co najmniej dwie czynności dokonane przez podatnika na rzecz klienta są ze sobą tak

ściśle związane, że tworzą obiektywnie tylko jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby

charakter sztuczny. Poza tym mamy do czynienia z jednym świadczeniem, jeżeli jeden lub kilka elementów należy uznać za

świadczenie główne, natomiast pozostałe elementy należy postrzegać jako świadczenie lub świadczenia dodatkowe,

traktowane z punktu widzenia podatkowego tak jak świadczenie główne. W szczególności świadczenie należy uważać za

dodatkowe w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samo w sobie, lecz służy skorzystaniu

w jak najlepszy sposób ze świadczenia głównego usługodawcy.

Zdaniem Trybunału zatem, wycieczkę należy traktować jako jedno świadczenie. Zaś jedno świadczenie (takie jak to

rozpatrywane w postępowaniu głównym) złożone z dwóch odrębnych elementów, jednego będącego głównym i drugiego

dodatkowego, dla których to elementów – gdyby były one świadczone odrębnie – obowiązywałyby różne stawki podatku od

wartości dodanej, należy opodatkować według jednej stawki podatku od wartości dodanej mającej zastosowanie do tego

jednego świadczenia, określonej w zależności od głównego elementu, i to nawet gdy można zidentyfikować cenę za każdy

element składającą się na całkowitą cenę zapłaconą przez konsumenta w celu skorzystania z tego świadczenia.



TP przy transakcjach jednego rodzaju 
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Minister Finansów wydał 24 stycznia 2018r. interpretację ogólną o sygnaturze DCT.8201.1.2018 w tematyce budzącej obecnie

wiele wątpliwości, tj. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju dla potrzeb sporządzania

obowiązkowej dokumentacji podatkowej – cen transferowych (TP).

Zdaniem MF, stwierdzenie „jednego rodzaju” odnosi się zarówno do „innych zdarzeń”, jak i do „transakcji”. Oznacza to, że

jeżeli podatnik realizuje z podmiotem lub podmiotami powiązanymi transakcje jednego rodzaju, których wartość w sumie

przekracza próg wskazany w art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop zobowiązujący do sporządzania dokumentacji

podatkowej (ustalany indywidualnie w zależności od wysokości uzyskanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym

przychodów w rozumieniu przepisów o rachunkowości) i jednocześnie inne transakcje jednego rodzaju, których wartość nie

przekracza ww. progu, to podatnik ma obowiązek sporządzania dokumentacji tylko dla tych transakcji jednego rodzaju, które

przekroczą próg ustawowy. Podatnik nie ma obowiązku sumowania wartości różnych rodzajów transakcji lub różnych rodzajów

innych zdarzeń w celu określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów

transakcyjnych określonych w ww. art. 25a ust. 1d updof oraz art. 9a ust. 1d updop do wartości stanowiącej sumę wartości

transakcji jednego rodzaju lub innego zdarzenia jednego rodzaju zawartej z poszczególnymi podmiotami powiązanymi, a nie

do wartości transakcji jednego rodzaju z jednym konkretnym podmiotem powiązanym. MF podkreśla, że fakt zawarcia

analogicznej transakcji jednego rodzaju z różnymi podmiotami powiązanymi nie decyduje o tym, że mamy do czynienia nie z

jedną, lecz z wieloma transakcjami jednego rodzaju.

Jednocześnie MF podkreśla, że obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określanie jednego rodzaju transakcji lub jednego

rodzaju innych zdarzeń. Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne

funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne

przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia).

Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka

mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a

updof oraz art. 9a updop. Transakcje jednego rodzaju oraz inne zdarzenia jednego rodzaju powinny być każdorazowo

oceniane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki działalności danego podatnika.



Outsourcing usług medycznych
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29 grudnia 2017r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną o sygnaturze PT1.8101.5.2017.PSG.622 w odniesieniu do

zastosowania zwolnienia z VAT w stosunku do outsourcingu usług pomocniczych, związanych z usługami medycznymi. Co do

zasady, Minister stanął na stanowisku, że usługi wykonywane w związku ze świadczoną przez podmioty lecznicze usługą w

zakresie opieki medycznej, które realizowane są najczęściej w ramach outsourcingu przez podmioty zewnętrzne na rzecz

placówek leczniczych na ich terenie, objęte są zakresem zwolnienia od podatku na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18a ustawy o

VAT, z uwzględnieniem określonych zasad i warunków.

W ramach opieki medycznej konieczne jest wykonanie wielu czynności, z których część może być również – i w praktyce

często jest – wykonywana przez podmioty zewnętrzne. Spośród tych czynności, te, które spełniają warunki do uznania ich za

usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i

poprawie zdrowia, tj. stanowią nieodzowny element działalności placówek, świadczących taką opiekę, podlegają zwolnieniu od

VAT na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. Dla zastosowania wskazanego zwolnienia nie ma w szczególności

znaczenia, czy dana czynność jest fizycznie wykonywana w obecności konkretnego pacjenta (lecz jej nieodzowność z punktu

widzenia zapewnienia należytej opieki pacjentom). Wśród takich usług MF wymienia: wsparcie pielęgniarek lub salowych w

opiece nad pacjentami przy wykonywaniu czynności higienicznych i pielęgnacyjnych – w tym związanych z potrzebami

fizjologicznymi pacjentów (m.in. pomoc przy ubieraniu, karmienie, przewijanie, rozdawanie posiłków, transport pościeli i

ścielenie łóżek szpitalnych, usuwanie pojemników z wydzielinami), monitorowanie stanu pacjentów, transport pacjentów na

terenie placówki medycznej, pomoc w przygotowaniu do operacji lub zabiegu (zmiana odzieży i obuwia, oraz inne czynności

niezbędne do przeprowadzenia procedur medycznych), przygotowanie pomieszczeń i przedmiotów niezbędnych do operacji i

zabiegów medycznych (sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń, sterylizacja narzędzi, stołów operacyjnych, pojemników i innych

przedmiotów, czynności związane z przygotowywaniem leków) i inne.

MF podkreśla, że takie czynności będą zwolnione pod warunkiem, że będą wykonywane na rzecz podmiotu leczniczego na

jego terenie przez odpowiednie podmioty, tj. podmioty świadczące usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce,

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Nie będą objęte zwolnieniem w sytuacji, gdy będą wykonywane w

związku z usługami opieki zdrowotnej, realizowanymi w innym celu niż ochrona zdrowia ludzkiego (np. z operacjami

plastycznymi wykonywanymi wyłącznie z powodów kosmetycznych czy też upiększających, testami genetycznymi dla celów

ustalenia ojcostwa, badaniami lekarskimi przeprowadzanymi w celu wydania zaświadczenia niezbędnego do otrzymania

odszkodowania od ubezpieczyciela itp.).



Kancelaria w mediach
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Komentarz Kancelarii w Rzeczpospolitej z 26 stycznia 2018r.: Obowiązek kas fiskalnych w kantorach.

„Właściciele kantorów nerwowo poszukują rozwiązań, które pozwolą im wypełnić nowe obowiązki ewidencyjne. Już od 1

kwietnia będą musieli rejestrować transakcje wymiany walut na kasach fiskalnych. Problem polega na tym, że na rynku nie

ma obecnie urządzeń dostosowanych do wykonywanej przez nich działalności, podających cenę z dokładnością do czterech

miejsc po przecinku. (…) Ale problemów jest więcej. Nie wiadomo, z jaką stawką VAT rejestrować wartość sprzedanych

walut. (…)

Doradca podatkowy Joanna Rudzka wskazuje jednak, że celem wprowadzenia kas jest uszczelnienie systemu

podatkowego. – Co prawda wymiana walut jest zwolniona z VAT, jednak chodzi również o podatek dochodowy. Dla każdej

grupy objętej po raz pierwszy tym obowiązkiem jego realizacja jest trudna, jednak docelowo wszyscy przedsiębiorcy będą

musieli ewidencjonować na kasie transakcje na rzecz osób fizycznych – mówi”.

Artykuł „Podatek VAT w dotacji na wydatki współfinansowane przez mieszkańców” opublikowany w Miesięczniku

Finanse Publiczne w numerze styczniowym 2018r.

„Samorządy, ubiegając się o szereg dotacji i dopłat z różnych źródeł, niekiedy pomijają tematykę VAT bądź sprowadzają ją

jedynie do pytania, czy VAT powinien być wydatkiem kwalifikowanym, czy też nie. Takie postępowanie jest błędem,

ponieważ zdarza się, że sama dotacja podlega opodatkowaniu, a to może spowodować, iż wkład własny jst będzie

wielokrotnie wyższy, niż zaplanowano. Opodatkowanie dotacji zawsze było zagadnieniem problematycznym. Podmioty z

sektora finansów publicznych często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama

dotacja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Obecnie najwięcej kontrowersji wzbudzają dotacje

zakładające określone wpłaty własne mieszkańców, np. dotacje z regionalnego programu operacyjnego (dalej: RPO) na

odnawialne źródła energii, dofinansowanie wymiany kotłów, zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie wyjazdu

przedsiębiorców na targi itp. Brak wnikliwej analizy planowanego zadania może powodować szereg negatywnych

konsekwencji – zarówno w zakresie rozliczeń podatkowych, jak i braku finansowania dla całej inwestycji (skoro będzie

konieczne pokrycie kwoty VAT). Dodatkowym problemem jest ogromna zmienność stanowisk organów podatkowych, które

dotychczas dość liberalnie podchodziły do opodatkowania takich dofinansowań, obecnie jednak zmieniły stanowisko. W

konsekwencji jednostki nie mogą liczyć na pewność prawa w tym zakresie.”



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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