
Newsletter 

podatkowy  

czerwiec 2018r.  

Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny 
Rudzkiej  

Zapraszam do rozmowy o 
podatkach 

E-mail:  

jrudzka@taxadvisorypoland.pl 

Szanowni Pan stwo, 
 

w czerwcowym wydaniu naszego newslettera omawiamy dalsze zmiany w przepisach 

podatkowych, nad którymi pracuje Rząd. Tym razem, planowane są regulacje mające w 

swoim zamierzeniu zmniejszenie biurokracji, jednak—obok ciekawych rozwiązań jak np. 

rezygnacja z deklaracji VAT i PIT pracowników, umów czy mediacji z organami podatko-

wymi— pojawiają się zapowiedzi dodatkowych obowiązków jak np. prowadzenia szczegó-

łowej ewidencji pojazdów osobowych dla potrzeb CIT. Ministerstwo zwolni za to z obo-

wiązku rozliczenia PCC w przypadku sprzedaży i wymiany kryptowalut oraz wesprze sa-

morządy w interpretacji podatku od nieruchomości.  

Omawiamy również ciekawe orzecznictwo dotyczące podatku od nieruchomości. Niepre-

cyzyjne definicje ustawowe budynku i budowli nadal są przedmiotem sporów, mimo nie-

dawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Jednak, NSA stanął obec-

nie na niekorzystnym dla podatników, lecz korzystnym dla samorządów, stanowisku.  

Wspominamy też o dwóch orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

polskich sprawach—istotnej dla samorządów oraz dla spółek planujących przekazanie 

nieruchomości wspólnikom np. za umorzenie akcji.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt Rozporządzenia, w którym zrezygnuje ono z 

poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu transakcji na krypto-

walutach.  Propozycje obejmują zaniechanie poboru PCC od podatników nabywają-

cych w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, w rozumieniu prze-

pisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-

sowaniu terroryzmu. Podatnicy nie będą obowiązani składać deklaracji w sprawie 

PCC.  Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży i zamiany 

zawartych od dnia jego wejścia w życie tj. 13 lipca 2018r. do dnia 30 czerwca 2019r. 

Proponowane rozwiązanie ma charakter czasowy i pozwoli na dokonanie pogłębio-

nej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym. 

Ministerstwo zgodziło się z uwagami podatników i doradców podatkowych, iż jego dotychczasowe stanowisko prowadziło do 

nałożenia na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania, prowadzących w wielu przypadkach do konfiskaty majątku, a 

tym samym naruszeniem konstytucyjnej zasady dotyczącej prawa do ochrony własności. 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 8 

maja 2018r. orzeczenie w sprawie o 

sygn. II FSK 1281/16 dotyczącej trakto-

wania, dla celów podatku od nierucho-

mości, budowli. NSA zgodził się z orga-

nem podatkowym (tu: samorządo-

wym), iż silos do cukru z wieżą opera-

cyjną, studnia głębinowa, studzienka 

betonowa, osadnik radialny wraz pom-

pownią oraz osadnik wód spławiako-

wych stanowią budowle, nie mogą 

zatem podlegać korzystniejszemu opo-

datkowaniu przewidzianemu dla bu-

dynków. NSA, potwierdzając klasyfika-

cję organu, oparł się również na ele-

mentach funkcjonalnych tych obiektów 

budowlanych, czyli przeznaczeniu, 

wyposażeniu oraz sposobie i możliwo-

ści wykorzystania ich jako całości.  

Co ciekawe, NSA nie uznał za mające 

zastosowanie w sprawie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego z 13 grud-

nia 2017 r. (sygn. SK 48/15), gdzie Try-

bunał podkreślał, że nie można uznać 

za budowlę obiektu budowlanego, 

który spełnia kryteria bycia budynkiem 

gdyż w żadnym wypadku argumentacja 

funkcjonalna, w tym celowościowa, nie 

może służyć zwiększeniu powinności 

obarczających jednostki. 

Sprawa dotyczyła Spółki, która złożyła 

wnioski o zwrot nadpłaty w podatku od 

nieruchomości z uwagi m.in. na niepra-

widłowe opodatkowanie silosu i innych 

obiektów jako budowli, w sytuacji gdy 

obiekty te stanowią (zdaniem Spółki) 

budynek, w rozumieniu ustawy o po-

datkach i opłatach lokalnych. Burmistrz 

zaś dokonał kwalifikacji wspomnianych 

powyżej obiektów do budowli wskaza-

nej w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane mając na 

uwadze opinię biegłego. 

Sąd podkreślił, że nawet jeśli obiekt 

budowlany zawiera wszystkie elemen-

ty statuujące pojęcie budynku, o któ-

rym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. 

(trwałe związanie z gruntem, przegrody 

budowlane, fundamenty i dach), nie 

oznacza, że obiekt ten jest budynkiem 

w rozumieniu wskazanej regulacji 

prawnej. Jeżeli dany budynek wykracza 

poza jego ustawowo określone ele-

menty, bo np. wypełniono go urządze-

niami, materiałami lub substancjami 

kubaturowo zajmującymi jego prze-

strzeń w znacznym stopniu, to wów-

czas przestaje być budynkiem i staje się 

obiektem budowlanym, funkcjonalnie 

tworzącym całość gospodarczą, ze 

wszystkimi cechami budowli. 
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PCC od sprzedaz y waluty wirtualnej 

Podatek od nieruchomos ci—silosy  



TSUE w spra-
wie Gminy 
Wrocław – 
odszkodowa-
nie a VAT 

13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Gminy Wro-

cław (C-665/16). Trybunał orzekł, że przeniesienie własności nieruchomości należącej do podatnika 

na rzecz Skarbu Państwa, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania podlega 

opodatkowaniu VAT nawet w sytuacji, w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłasz-

czający i wywłaszczaną gminę, i w której ta ostatnia nadal w praktyce zarządza daną nieruchomością, 

i nawet jeżeli wypłata odszkodowania została dokonana tylko jako wewnętrzne przeksięgowanie w 

budżecie gminy (czyli tak jak to dzieje się w przypadku miasta na prawach powiatu). 

Orzeczenie wydano w trybie prejudycjalnym, na wniosek złożony przez Naczelny Sąd Administracyj-

ny postanowieniem z dnia 14 września 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 grudnia 

2016 r. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy w przedmiocie opodatkowania podat-

kiem od wartości dodanej (VAT) transakcji, w ramach której własność nieruchomości należących do 

Gminy została przeniesiona, zgodnie z przepisami krajowymi i w zamian za zapłatę odszkodowania, 

na Skarb Państwa w celu budowy drogi krajowej. 

Zdaniem TSUE, wystarczy przeniesienie prawa własności, w rozumieniu formalnego tytułu prawnego 

do danej nieruchomości, aby taką transakcję uznać za podlegającą opodatkowaniu „dostawę towa-

rów”, o ile pozostałe przesłanki przewidziane przez ten przepis są spełnione. W odniesieniu do od-

płatnego charakteru transakcji, nie ma znaczenia, że owa wypłata nastąpiła w formie wewnętrznego 

przeksięgowania w ramach tego samego budżetu. Trybunał przypomniał, że działalnością wykony-

waną w charakterze organu władzy publicznej jest działalność wykonywana przez podmioty prawa 

publicznego w ramach właściwego dla nich reżimu prawnego, z wyłączeniem tej działalności, która 

jest wykonywana przez nich na tych samych warunkach prawnych, co prywatni przedsiębiorcy.  
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13 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w Polskiej sprawie C-

421/17 Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie. Sąd orzekł, że przekazanie przez spółkę akcyjną na rzecz 

jednego z jej akcjonariuszy własności nieruchomości, dokonane, tytułem wynagrodzenia za nabycie 

przez ową spółkę akcyjną, w ramach mechanizmu umorzenia akcji posiadanych przez owego akcjo-

nariusza w jej kapitale zakładowym, podlega opodatkowaniu VAT (o ile owa nieruchomość jest zwią-

zana z działalnością gospodarczą owej spółki akcyjnej). 

Sprawa dotyczyła spółki, która wykonuje swą działalność gospodarczą w dziedzinie wytwarzania 

produktów leczniczych. Jest ona w tym zakresie podatnikiem VAT. Polfarmex rozważał reorganizację 

kapitału zakładowego przedsiębiorstwa poprzez nabycie części akcji posiadanych w tym kapitale 

przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wedle jednego ze sposobów umorzenia przewidzia-

nego w kodeksie spółek handlowych, a więc w ramach umorzenia automatycznego, przymusowego 

lub dobrowolnego. Wynagrodzenie należne za to umorzenie polegałoby na zbyciu na rzecz owej 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością własności nieruchomości wraz ze znajdującymi się na niej 

budynkami i ruchomościami stanowiącymi ich wyposażenie. Owa spółka jest zdania, że te czynności 

należy rozpatrywać jako jedną złożoną transakcję, w skład której wchodzi umorzenie akcji oraz za-

płata wynagrodzenia z tego tytułu, oraz że pomiędzy obiema czynnościami istnieje związek przyczy-

nowy, w związku z czym niezasadne jest rozdzielanie tych dwóch operacji dla celów podatkowych. 

Jednak, zdaniem TSUE, jako że obydwie strony przekazują sobie wzajemnie prawa własności, doko-

nują one transakcji zarówno w charakterze dostawcy, jak i w charakterze nabywcy. W konsekwencji 

następuje wymiana świadczeń wzajemnych, z których jedno stanowi równowartość drugiego. 

TSUE: prze-
kazanie 
przez spo łkę 
nieruchomo-
s ci akcjona-
riuszowi 
podlega VAT 



MF wraca do prac nad Nową Ordynacją Podatkową  
 

Ministerstwo Finansów zmodyfikowało projekt Nowej Ordy-

nacji Podatkowej przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną 

Ogólnego Prawa Podatkowego.   

Projekt zawiera m.in. niewładcze formy działania organów 

podatkowych, czyli takie, gdzie urzędy nie wykorzystują in-

strumentów administracyjnych w stosunkach z podatnikiem 

(wezwanie, decyzja), tylko wspierają go w realizowaniu obo-

wiązków podatkowych. Są to: 

• mediacja podatkowa, 

• umowy między podatnikiem a organem podatkowym – 

dokumentowane protokołem, 

• procedura konsultacyjna, 

• umowa o współdziałanie, tzw. Cooperative compliance. 

Powstanie instytucja Rzecznika Praw Podatnika. Będzie on 

monitorować i  analizować problemy związane z tworzeniem i 

stosowaniem prawa podatkowego, a także proponować nowe 

rozwiązania ustawowe i opiniować projekty aktów normatyw-

nych z zakresu prawa podatkowego pod kątem ochrony praw 

podatnika. 

W zakresie podatków lokalnych powstanie Centrum Kompe-

tencyjne Podatków Lokalnych. System wsparcia organów 

podatkowych będzie pomocny w  szczególności w zakresie 

zmian prawa, praktycznych problemów identyfikowanych w 

zakresie podatków lokalnych oraz bieżącego orzecznictwa i 

praktyki. Zadanie to będzie wykonywać Krajowa Informacja 

Skarbowa, wchodząca w skład Krajowej Administracji Skarbo-

wej. 

Centrum będzie też świadczyć wsparcie informacyjne oraz 

pomoc w załatwieniu spraw indywidualnych. Realizacja  takich 

spraw będzie się odbywać wyłącznie na wniosek samorządo-

wego organu podatkowego i bez wkraczania w jego kompe-

tencje, prawa i obowiązki. Wzmocni to pozycję przede wszyst-

kim mniejszych samorządowych organów podatkowych oraz 

ograniczy przypadki, w których np. w tożsamych lub podob-

nych sprawach były wydawane decyzje wzajemnie sprzeczne. 
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13 czerwca 2018r. Ministerstwo Finansów ogłosiło dalsze, planowane zmiany w przepisach podatkowych. Ministerstwo za-

pewnia, iż ich celem jest mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy 

oraz wzrost bezpieczeństwa podatników. Jednakże, z zapowiedzi MF wynika też zwiększenie biurokracji np. konieczne będzie 

prowadzenie szczegółowej ewidencji przejazdów firmowych samochodów, jeżeli podatnik będzie chciał rozliczać 

w pełni koszty uzyskania przychodów z nimi związane (podobnie jak jest to obecnie w przypadku pełnego odliczenia VAT). 

Wśród zmian jest m.in.: nowa matryca stawek VAT, rezygnacja ze składania deklaracji PIT przez pracowników, rezygnacja z 

deklaracji VAT, odbiurokratyzowanie samorządów, obniżenie stawki CIT do 9% dla niektórych podatników, podwyższenie 

limitu odpisów amortyzacyjnych z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy euro wartości samochodu osobowego,  możliwość uwzględ-

nienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytu-

łem wkładu do spółki, podwyższenie progu „małego podatnika” PIT i CIT do 2 mln. euro czy skrócenie terminu ulgi na złe 

długi w VAT.  Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych prze-

pisów podatkowych. 

Propozycje zawierają też ulgę „innovation box”. Ulga miałaby polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną 

stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników 

własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru prze-

mysłowego czy prawo autorskie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji byłby wymóg prowa-

dzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika 

własności intelektualnej. 

 

 

 

 

Dalsze zmiany  
 

13 czerwca 2018r. Ministerstwo ogłosiło planowane zmiany w 

przepisach, zapewniając, że ich celem jest mniej biurokracji, niż-

sze podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy 

oraz wzrost bezpieczeństwa podatników. Jednakże, z zapowiedzi 

wynika też zwiększenie obciążeń np. konieczne będzie prowadze-

nie szczegółowej ewidencji przejazdów firmowych samocho-

dów, jeżeli podatnik będzie chciał rozliczać w pełni koszty uzyska-

nia przychodów z nimi związane (podobnie jak jest to obecnie w 

VAT). 

Wśród zmian jest m.in.: nowa matryca stawek VAT, rezygnacja ze 

składania deklaracji PIT przez pracowników, rezygnacja z deklara-

cji VAT, odbiurokratyzowanie samorządów, obniżenie stawki CIT 

do 9% dla niektórych podatników, podwyższenie limitu odpisów 

amortyzacyjnych z 20 tysięcy eur do 150 tysięcy zł wartości sa-

mochodu osobowego,  możliwość uwzględnienia wartości zadłu-

żenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu 

wniesienia takiego zobowiązania do spółki, podwyższenie progu 

„małego podatnika” PIT i CIT do 2 mln. euro czy skrócenie termi-

nu ulgi na złe długi w VAT.  Organizacje branżowe będą mogły 

składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych. Propozycje 

zawierają też ulgę „innovation box”, która miałaby polegać na 

preferencyjnym opodatkowaniu dochodu wyodrębnionego uzy-

skiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych 

przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z 

rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.  



Wydarzenia—

Forum RB 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

II Forum Rachunkowości Budżetowej, 21

–23 maja 2018 r., Zakopane 

W dobie nieustannych nowelizacji przepi-

sów wpływających za zasady prowadzenia 

księgowości w jsfp uważne śledzenie 

zmian, ciągłe aktualizowanie swojej wie-

dzy oraz poszukiwanie wiarygodnych źró-

deł wykładni prawa staje się dla pracowni-

ków sfery budżetowej codziennym obo-

wiązkiem. Joanna Rudzka była jednym z 

ekspertów podczas II Forum Rachunkowo-

ści Budżetowej. 

Kancelaria patronowała merytorycz-

nie dwóm blokom forum: autorskie koszty 

uzyskania przychodów i problematyka 

VAT w jsfp.  

Przepisy o 50% kosztach od dawna były 

źródłem licznych wątpliwości interpreta-

cyjnych. Nowelizacja ustawy zmieniająca 

katalog podmiotów uprawnionych do 

stosowania 50% kosztów stała się przyczy-

ną dodatkowych niejasności.  

Zaś uszczelnianie systemu VAT zaowoco-

wało w ostatnim czasie wprowadzeniem 

m.in. podzielonej płatności czy odwrotne-

go obciążenia w usługach budowlanych. 

Jednocześnie wciąż wiele wątpliwości 

budzi opodatkowanie dotacji, kwalifiko-

walność VAT czy stosowanie prewspół-

czynnika. 
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Kancelaria w 

mediach  

Rzeczpospolita —komentarz do artyku-

łu: Ministerstwo Finansów pracuje nad 

zmianą przepisów, by handlującym kryp-

towalutą nie groziła zapłata 100 proc. 

podatku.  

Resort pracuje nad „kompleksowym 

ujęciem podatkowego obrotu wirtualny-

mi walutami" – poinformował wicemini-

ster Paweł Gruza w odpowiedzi na inter-

pelację poselską nr 21 476. 

– Nowością jest, że ministerstwo przy-

znaje w oficjalnym dokumencie, iż obec-

ne przepisy nie przystają do rynku kryp-

towalut. Nie poprawia to jednak trudnej 

sytuacji podatników – mówi Joanna 

Rudzka, doradca podatkowy. 

– Kupujący kryptowaluty nie wiedzą, czy 

sprzedawca jest zwolniony z VAT, ponie-

waż transakcje na giełdzie są anonimowe 

– mówi Joanna Rudzka. 

Jej zdaniem powstaje wątpliwość, czy 

handel kryptowalutami w ogóle podlega 

PCC. Ustawa o PCC nie wymienia wprost 

tego typu transakcji. Nie ma też pewno-

ści, czy dla celów tego podatku krypto-

walutę należy traktować jak prawo ma-

jątkowe. Zgodnie z orzecznictwem Try-

bunału Sprawiedliwości UE dla celów 

VAT kryptowaluty należy traktować jak 

formę prawnego środka płatniczego. 

 

Finanse Publiczne—Artykuł: dokumento-

wanie sprzedaży w sfp. Jednym z wymo-

gów formalnych związanych z problema-

tyką VAT jest odpowiednie udokumento-

wanie wpływu należności do jednostki. 

Decyzja o rodzaju dokumentu oraz zakre-

sie zaprezentowanych na nim danych 

wymaga ustalenia statusu nabywcy oraz 

dokładnego przeanalizowania specyfiki 

danej transakcji. 

Komentarz ekspercki: Ministerstwo Fi-

nansów planuje wprowadzenie od 1 lipca 

2018 r. kolejnej szerokiej nowelizacji 

przepisów o VAT. Jedna z istotniejszych 

zmian dotyczy zwolnienia z VAT sprzeda-

ży nieruchomości.  

Artykuł: Inwestycje wodno-kanalizacyjne 

w kontekście rozliczeń VAT. Wiele pisze 

się i mówi na temat braku pewności 

stanowionego w Polsce prawa. Niestety, 

jest to szczególnie widoczne w sektorze 

finansów publicznych. Problem ten jest 

tym bardziej niepokojący, że najczęściej 

samo prawo się nie zmienia – modyfika-

cji ulega jego rozumienie przez organy 

podatkowe i sądy. 

 

Infor—Komisja Europejska pod koniec 

maja br. zaproponowała szczegółowe 

techniczne zmiany unijnych przepisów 

dotyczących podatku od wartości doda-

nej (VAT). 



 

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. 

O nas: Aktualne szkolenia dla SFP 

• Wybrane aspekty podatkowe 

projektów twórczych  

• Wybrane aspekty podatkowe 

planowanych inwestycji i moder-
nizacji 

• Opodatkowanie dotacji VAT i 

kwalifikowalność VAT  

• VAT w kulturze 2018 

• Split payment / podzielona płat-

ność, zakres dysponowania środ-
kami jednostki, należyta staran-
ność, kasy fiskalne, rejestry po-
datników VAT, sprzedaż nierucho-
mości, sprawdzanie rachunku 
bankowego, odwrotne obciąże-
nie, sankcje i inne nowości w VAT 
w 2018r. 

• Odliczanie i naliczanie VAT w 

scentralizowanym samorządzie  

• VAT w nieruchomościach – specy-

fika sektora  

• Wprowadzenie do VAT 

• Zarządzenie podatkami w jedno-

stce sektora finansów publicznych 

 

 
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 

LOGO FIRMY 

1. wiersz adresu wysyłkowego 

2. wiersz adresu wysyłkowego 

3. wiersz adresu wysyłkowego 

4. wiersz adresu wysyłkowego 

5. wiersz adresu wysyłkowego 


