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Szanowni Pan stwo, 
 

w majowym wydaniu naszego newslettera omawiamy dalsze zmiany w przepisach podat-

kowych, które będą wchodzić w życie w kolejnych miesiącach i latach. Rząd pracuje nad 

nowymi zasadami opodatkowania bonów i voucherów. Prawodawca unijny z kolei zapro-

ponował regulacje mające wprowadzić we Wspólnocie docelowy model systemu podatku 

od wartości dodanej (VAT).  Na podpis Prezydenta czeka już ustawa o wspieraniu nowych 

inwestycji, wprowadzająca tzw. Polską Strefę Inwestycji, która (docelowo) zastąpi Spe-

cjalne Strefy Ekonomiczne (SSE).  

 

Omawiamy również ciekawe orzecznictwo z ostatnich tygodni: wyrok NSA dotyczący 

obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów leczniczych oraz wyrok NSA 

nakazujący samorządom, w określonych sytuacjach, wsteczną centralizację jako warunek 

odzyskania podatku VAT z lat ubiegłych. 

 

Wspominamy też o kilku wyjaśnieniach i stanowiskach Ministerstwa Finansów m.in. w 

sprawach cen transferowych oraz opodatkowania dotacji. 

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji czeka na Prezydenta  

Sejm uchwalił 10 maja 2018r. ustawę wprowadzającą do pol-

skiego systemu podatkowego nowy instrument pomocy pu-

blicznej w postaci zwolnień podatkowych. Instrument ten 

zastąpi docelowo system Specjalnych Stref Ekonomicznych 

(SSE). Będzie on dostępny dla przedsiębiorców planujących 

dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z 

ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej 

obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego 

oraz reinwestycje. 

Pod pojęciem nowych inwestycji ustawa rozumie (art. 2) in-

westycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerial-

ne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, 

zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsię-

biorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez 

wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w 

przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu 

produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem 

przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępo-

wanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o 

ogłoszenie upadłości. Inwestycja będzie musiała spełniać kry-

teria ilościowe i kryteria jakościowe. 

Ustawa definiuje kryteria ilościowe jako minimalne koszty 

inwestycji uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w 

którym ma być realizowana nowa inwestycja (w przypadku, 

gdy inwestycja jest położona w więcej niż jednym powiecie 

poziom bezrobocia ustalać się będzie na podstawie tego po-

wiatu, w którym znajdzie się większa część terenu, na którym 

zostanie zlokalizowana nowa inwestycja). Kryteriami jakościo-

wymi będą natomiast warunki zgodności ze średniookresową 

strategią rozwoju kraju, o której mowa w ustawie z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Wsparcie na realizację nowej inwestycji, będzie udzielane w 

formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach 

określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodo-

wym od osób prawnych albo w przepisach o podatku docho-

dowym od osób fizycznych. 

Do konsultacji trafił już też projekt Rozporządzenia w sprawie 

pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym 

działalność gospodarczą na  obszarach. Rozporządzenie precy-

zuje m.in. rodzaje działalności gospodarczej, na które będzie 

wydawana decyzja o wsparciu, kryteria jakościowe i ilościowe. 

W przeciwieństwie do rozwiązań przewidzianych w ustawie o 

SSE ograniczonych do inwestycji realizowanych w konkretnych 

lokalizacjach, o wsparcie przewidziane w ustawie będą mogli 

ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie 

od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Minister 

właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządze-

nia, obszary, w ramach których poszczególni zarządzający 

obszarami (tj. zarządzający strefami w rozumieniu przepisów 

ustawy o SSE) wykonywać będą zadania określone w ustawie 

poprzez przypisanie zarządzającym terenów położonych w 

administracyjnych granicach powiatów. Zasięg działalności 

zarządzających obszarami będzie co do zasady spójny teryto-

rialnie. 

Zezwolenia na podstawie ustawy o SSE z 1994 r. na prowadze-

nie działalności gospodarczej na terenach SSE będą wydawane 

do momentu wejścia w życie nowego programu pomocowe-

go. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej wydane na gruncie ustawy o SSE 

będą mogli dalej działać w reżimie prawnym ustawy o SSE (do 

końca 2026r.). Przedsiębiorcy staną zatem przed konieczno-

ścią podjęcia szybkiej decyzji, który z systemów jest dla nich 

bardziej korzystny. 
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NSA - 
preferencje 
w podatku 
od nierucho-
mos ci nie do-
tyczą całego 
budynku  

26 kwietnia 2018r. NSA wydał wyrok w sprawie II FSK 2726/17, dotyczącej obniżonej stawki podatku 

od nieruchomości dla podmiotów leczniczych, na bazie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych. NSA orzekł, że wpis do rejestru podmiotów leczniczych, nie uprawnia do 

uznania, iż wszystkie pomieszczenia wskazane jako „niezabiegowe” mogą być uznane za związane z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Jedynie pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń tego 

typu mogą podlegać preferencjom. 

Sprawa dotyczyła Spółki, która jest jedynym posiadaczem hotelu oraz jedynym podmiotem zajmują-

cym się świadczeniem usług medycznych. Pomieszczenia wykorzystywane w związku ze świadczony-

mi przez Spółkę usługami medycznymi można podzielić na dwie grupy : Grupę 1 – do której należą 

pomieszczenia bezpośrednio wykorzystywane do świadczenia usług związanych z działalnością lecz-

niczą (m.in. sale zabiegowe, pomieszczenia przeznaczone do wykonywania masaży); Grupę 2 – 

(„pomieszczenia niezabiegowe”), do której należą pomieszczenia pośrednio wykorzystywane dla 

celów świadczenia usług leczniczych, niezbędne dla prawidłowego świadczenia tych usług (m.in. 

pomieszczenia administracyjne, hotelowe, restauracyjne). 

Zdaniem Sądów obu instancji, dla zastosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości ko-

nieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze – budynek lub jego część muszą być 

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności gospodar-

czej, po drugie – musi je zajmować podmiot udzielający tych świadczeń. Pomieszczenia podmiotu 

leczniczego znajdujące się w hotelu wykorzystywanym przez Spółkę również w innych celach niż 

świadczenia zdrowotne nie mogą korzystać z preferencji.  
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NSA w wyroku z 23 kwietnia 2018r. o sygn. I FSK 1237/17 – rozstrzygnął, iż Gmina chcąca dokonać 

odliczenia podatku naliczonego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 września 

2015 r. w sprawie C-276/14 musi dokonać centralizacji wstecznej. Prawo bowiem Gminy do odlicze-

nia podatku związanego z wydatkami na inwestycję przekazaną następnie jednostce budżetowej 

(wykonującej w oparciu o ten składnik mienia Gminy czynności opodatkowane) nie może być realizo-

wane niezależnie od jednoczesnego urzeczywistnienia innych konsekwencji uznania Gminy za jedyny 

podmiot posiadający status podatnika VAT, przy pozbawieniu tego statusu jednostek organizacyj-

nych Gminy (jako niewystarczająco usamodzielnionych). Jednakże, w ocenie Sądu samo powołanie 

się na niedokonanie centralizacji nie upoważniało organów do ograniczenia się do zanegowania 

skorygowanej kwoty podatku naliczonego. Korekta powinna skutkować przeprowadzeniem postępo-

wania wyjaśniającego pozwalającego na określenie, jakiej wysokości jest podatek a nie tylko stwier-

dzeniem, że podatek należny na pewno jest nieprawidłowy, bo nie został scentralizowany. 

Co może być istotne dla obecnie toczonych postępowań, NSA stanął też na stanowisku, że po wej-

ściu w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. („centralizacyjnej”) ciężar obowiązków 

„centralizacyjnych” spoczywa na jednostce, która zobowiązuje się do złożenia w określonym termi-

nie wszystkich korekt deklaracji podatkowych. Niedostosowanie się może skutkować bezskuteczno-

ścią korekt. 

Wyrok jest zatem salomonowy: NSA uznał za oczywiste prawo do odliczenia VAT przez Gminę wy-

datków na obiekt użytkowany przez jej jednostkę, jednakże uprawnił organy podatkowe do określe-

nia takiej Gminie zobowiązania w VAT z tytułu jej obrotów nie wykazywanych przed centralizacją jak 

również do wystosowania do Gminy żądania uwzględnienia tego rodzaju obrotów przez nią samo-

dzielnie. 

NSA – 
wsteczna 
centralizacja 
jest obo-
wiązkowa  



VAT od bono w, 

kard pre-paid i 

vouchero w od 

stycznia 2019r. – 

implementacja 

dyrektyw 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Skierowano do opiniowania kolejne 

zmiany w ustawie o podatku od towarów 

i usług (VAT). Tym razem Polski i Unijny 

prawodawca zajmują się ujednoliceniem 

zasad opodatkowania bonów na towary i 

usługi. Projekt wprowadza definicje bo-

nów oraz ich podział na bon jednego 

przeznaczenia i bon różnego przeznacze-

nia. Obecnie, w Polsce, co do zasady, 

opodatkowaniu VAT podlega dopiero 

dostawa towarów lub świadczenie usług 

w zamian za bon. Jednak w wielu krajach 

członkowskich UE bony (vouchery) są 

traktowane jako zaliczka, jeżeli mogą być 

powiązane z konkretną czynnością pod-

legającą VAT. Transfer bonu jednego 

przeznaczenia będzie od stycznia 2019r. 

uznawany za dostawę towarów lub 

świadczenie usług, których ten bon doty-

czy. Natomiast transfer bonu różnego 

przeznaczenia nie będzie powodował 

obowiązku naliczenia VAT – opodatko-

wane będzie dopiero faktyczne przekaza-

nie towarów lub faktyczne świadczenie 

usług dokonane w zamian za taki bon. 
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Zmiany w unij-

nym VAT – Ko-

misja ogłasza 

model docelowy 

Komisja Europejska zaproponowała 25 

maja 2018r. szczegółowe techniczne 

zmiany unijnych przepisów dotyczących 

podatku od wartości dodanej (VAT), 

które uzupełniają niedawną reformę 

systemu mającą na celu uczynienie go 

bardziej odpornym na oszustwa. Zmiany 

mają wprowadzić docelowy model tego 

podatku we Wspólnocie. Należy bowiem 

przypomnieć, że system podatku VAT w 

Unii Europejskiej działa już od 25 lat w 

formie tymczasowej. 

W obecnym systemie VAT handel towa-

rami między przedsiębiorstwami jest 

podzielony na dwie odrębne transakcje: 

zwolnioną od podatku sprzedaż w pań-

stwie członkowskim pochodzenia 

(Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towa-

rów – WDT – w Polsce opodatkowaną 

0% stawką VAT) oraz podlegające opo-

datkowaniu nabycie w państwie człon-

kowskim przeznaczenia 

(Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towa-

rów – w Polsce WDT opodatkowane 

zasadniczo stawką 23%). Komisja zapo-

wiada koniec tego sztucznego podziału 

jednej transakcji handlowej. W zmienio-

nych przepisach dotyczących podatku 

VAT transgraniczny handel towarami 

będzie zdefiniowany jako jedna podlega-

jąca opodatkowaniu dostawa, w ramach 

której towary zostaną opodatkowane w 

państwie członkowskim, w którym koń-

czy się transport towarów – tak, jak po-

winno to mieć miejsce.  

Aby zmiany przepisów dotyczących po-

datku VAT były jak najmniej uciążliwe dla 

przedsiębiorstw, przewidziane jest wpro-

wadzenie niezbędnych przepisów doty-

czących uruchomienia internetowego 

portalu („punktu kompleksowej obsłu-

gi”) dla wszystkich przedsiębiorstw han-

dlowych typu B2B (tj. handlujących z 

innymi przedsiębiorstwami), aby mogły 

one ustalić wartość podatku VAT dla 

swoich transakcji. System ten będzie 

również dostępny dla przedsiębiorstw 

spoza UE, które będą chciały prowadzić 

sprzedaż na rzecz innych przedsię-

biorstw z Unii. 

To sprzedawca będzie pobierać podatek 

VAT należny z tytułu sprzedaży towarów 

odbiorcy w innym państwie UE według 

stawki obowiązującej w państwie człon-

kowskim przeznaczenia. Tylko w przy-

padku gdy nabywca towarów będzie 

podatnikiem certyfikowanym (tj. rzetel-

nym podatnikiem, uznanym za takiego 

przez organy podatkowe), będzie on 

podlegał opodatkowaniu podatkiem 

VAT. 

Podatek VAT jest ważnym i rosnącym 

źródłem dochodów państw członkow-

skich UE, przynoszącym ponad 1 bln 

euro dochodu w 2015 r., co odpowiada 

7 % unijnego PKB.  



Ministerstwo Finansów opublikowało indywidualne dane podatkowe podatników 

podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskane-

go w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz dane podat-

kowych grup kapitałowych. 

Dotyczą one zeznań za lata podatkowe, które rozpoczęły się po 31 grudnia 2011 r. i 

zakończyły przed 1 stycznia 2017 r. Informacje dotyczące zeznań za lata podatkowe kończące się w 2017 r. zostaną udo-

stępnione w późniejszym terminie. Zgodnie z art. 27b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dane poda-

ne do publicznej wiadomości podlegają kwartalnej aktualizacji.  

Dane dostępne na stronie: www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty 

Nie gasną spory w zakresie opodatko-

wania podatkiem VAT dotacji pozyski-

wanych m.in. przez samorządy na 

projekty ekologiczne. Problematyka ta 

dotyka zwłaszcza umów, które zakła-

dają wkład własny mieszkańców lub 

ich częściową partycypację. Tematykę 

tę poruszył w interpelacji nr 21595 

poseł Wojciech Wilk.  Wskazał on, że 

uczestnicy gminnych projektów, które 

zostały zakwalifikowane do realizacji, 

jeśli nadal będą chcieli z nich skorzy-

stać, będą musieli wydać na ten cel 

sporo więcej. Wszystko przez zmianę 

interpretacji przepisów dotyczących 

podatku VAT od dotacji unijnych.  

W odpowiedzi z 11 maja 2018r. Podse-

kretarz stanu w Ministerstwie Finan-

sów Paweł Gruza zaznaczył, że odsta-

wa opodatkowania VAT obejmuje 

wszystko, co stanowi zapłatę otrzyma-

ną lub którą dostawca lub usługodaw-

ca otrzyma w zamian za dostawę to-

warów lub świadczenie usług, od na-

bywcy, usługobiorcy lub osoby trze-

ciej, włącznie z subwencjami związany-

mi bezpośrednio z ceną takiej dostawy 

lub świadczenia. Dotacja podlega opo-

datkowaniu, jeżeli ma bezpośredni 

związek z ceną dostarczonego towaru/

usługi świadczonej przez otrzymujące-

go dotację. W takiej sytuacji stanowi 

bowiem wynagrodzenie (bądź jego 

część) płatne od osoby trzeciej w za-

mian za dostarczony towar/usługę 

świadczoną przez otrzymującego dofi-

nansowanie. 

Minister powołał się również na 

orzecznictwo w kwestii opodatkowa-

nia dotacji na instalacje wykorzystują-

cych odnawialne źródła energii (OZE). 

Jako przykład podano wyrok o sygn. 

akt I SA/Lu 610/17 WSA w Lublinie, 

który rozpatrując kwestię dofinanso-

wania usług montażu przez gminę 

pomp ciepła i instalacji fotowoltaicz-

nych orzekł, że otrzymane dofinanso-

wanie pozostaje w ścisłym związku z 

usługą świadczoną przez Gminę, a jego 

wartość zależy od całościowej ceny tej 

usługi, a nadto w zasadniczy sposób 

wpływa na wysokość wpłat pobiera-

nych od mieszkańców, będących usłu-

gobiorcami. Podlega zatem VAT.  

Na koniec jednak Ministerstwo zauwa-

ża, że kwestia kwalifikacji prawnopo-

datkowej na gruncie podatku VAT 

otrzymania dotacji powinna być przed-

miotem indywidualnej oceny każdego 

przypadku, która to ocena powinna 

uwzględniać całokształt okoliczności 

towarzyszących każdej konkretnej 

sprawie. 
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Banki i spo łki Skarbu Pan stwa w czoło wce 
podatniko w CIT 

VAT od dotacji unijnych  



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią Doradztwa Podatkowego. Posiadamy wieloletnie do-

świadczenie w obsłudze podatkowo – prawnej dużych i średnich polskich firm oraz 

międzynarodowych korporacji. Świadczymy usługi o jakości merytorycznej najwięk-

szych firm doradczych za rozsądną stawkę. 

 

W naszej codziennej działalności, wspieramy podatkowo największe polskie i świato-

we przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne. 

 

Naszym Klientom zawsze oferujemy rozwiązania, nigdy nie pozostawiając ich samych z 

akademickimi analizami przepisów prawa podatkowego. Rozumiemy biznes i pomaga-

my mu się rozwijać. 

O nas: Wspieramy samorządy w 

• kalkulacji pre-współczynnika VAT, 

• odzyskiwaniu podatku VAT nali-

czonego, 

• określaniu właściwej wysokości 

podatku od nieruchomości, 

• określaniu kwalifikowalności VAT 

w projektach, 

• innych podatkach czy obciąże-

niach, 

• podatkowych aspektach zamó-

wień publicznych. 

 

Proponujemy, poza projektami związa-

nymi z odzyskiwaniem VAT 

(rozliczanymi zwykle premią od sukcesu) 

również usługi stałego doradztwa. 

Powodzeniem cieszą się ryczałty —

rozliczane stałą kwotą co miesiąc.  

 
PROSZĘ  
TUTAJ  

UMIEŚCIĆ  
PIECZĄTKĘ 

Zapraszamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biznes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Samorząd: 

kontakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 
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