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Szanowni Pan stwo, 
 

 

w lipcowym wydaniu newslettera skupiamy się na dwóch, korzystnych dla podatni-

ków, orzeczeniach—Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej.  Dają one nowe możliwości odzyskania podatku wielu podmiotom z 

sektora finansów publicznych, zwłaszcza samorządom. NSA odniósł się do zasad odli-

czania VAT w działalności mieszanej a TSUE doprecyzował warunki stosowania korekty 

(10 letniej) przy zmianie przeznaczenia nieruchomości.  

Omawiamy też objaśnienia podatkowe wydane przez Ministra Finansów w odniesieniu 

do stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT.  Odpowiadają one na  

—zgłoszone w toku przygotowywania się do wdrożenia split payment  - wątpliwości 

podatników i banków oraz SKOKów.  

 

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Naczelny Sąd Administracyjny wydał 26 czerwca 2018r. 

wyrok w sprawie istotnej dla wielu gmin w Polsce, które 

realizują obecnie inwestycje wodno-kanalizacyjne (sygn. I 

FSK 219/18). Sprawa dotyczyła gminy, która zapytała Dy-

rektora Krajowej Informacji Skarbowej o właściwy sposób 

ustalania proporcji dla określenia prawa do odliczenia 

podatku naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych i 

bieżących związanych z działalnością w zakresie zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Gmina chciała 

potwierdzić, że może odliczyć VAT od wydatków inwesty-

cyjnych i bieżących w oparciu o proporcję udziału roczne-

go obrotu z transakcji opodatkowanych 

(udokumentowanych fakturami VAT) w całkowitym rocz-

nym obrocie Gminy z działalności w zakresie wodociągów i 

kanalizacji. Spór zatem toczył się o to, czy jedyną metodą 

odliczenia jest tzw. prewspółczynnik VAT czy też możliwe 

jest stosowanie innego, właściwego dla danej gminy, spo-

sobu odliczenia. Jest to niezwykle istotne dla samorządów 

z uwagi na fakt, iż zwykle prewspółczynnik wynosi kilka, 

maksymalnie kilkanaście procent. Stanowisko fiskusa, 

odmawiające prawa do stosowania innych kalkulacji odli-

czenia VAT niż prewspółczynnik, dla wielu gmin oznacza 

zatem w praktyce odmowę prawa do odliczenia VAT. 

Gmina argumentowała, że porównanie wielkości obrotu z 

transakcji zewnętrznych do obrotu z transakcji wewnętrz-

nych i zewnętrznych dokładnie ilustruje, jaka jest struktura 

sprzedaży dokonywanej w ramach działalności gospodar-

czej i poza nią. W związku z tym, że pobierane przez Gmi-

nę opłaty ustalane są na podstawie ilości doprowadzonej 

wody i odprowadzonych ścieków, to wartość obrotu od-

zwierciedla skalę wyświadczonych przez Gminę usług „na 

zewnątrz” i „wewnątrz”. 

Organ podatkowy jednak uznał, że jedyną proporcją, którą 

może stosować Gmina to to prewspółczynnik przewidzia-

ny w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 grudnia 2015 

r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania 

nabywanych towarów i usług do celów działalności gospo-

darczej. Z organem zgodził się też WSA w Gdańsku.  

NSA stanął jednak po stronie gminy i wskazał, że rzeczywi-

ście w art. 86 ust. 22 ustawy o VAT zamieszczono delega-

cję do wydania rozporządzenia ale ustawodawca zastrzegł, 

że w przypadku gdy podatnik uzna, że wskazany sposób 

określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokony-

wanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej 

reprezentatywny sposób określenia proporcji. NSA pod-

kreślił, że ustawodawca – mając na względzie różnorod-

ność czynności dokonywanych przez podatnika – nie na-

rzuca w tym względzie jakichkolwiek rozwiązań czy sche-

matów, których stosowanie miałoby być obligatoryjne. 

Nawet tam, gdzie ustawodawca dopuszcza możliwość 

ustalenia konkretnego wzoru w drodze rozporządzenia, 

podatnikowi pozostawiono swobodę i możliwość rozlicze-

nia podatku według proporcji bardziej reprezentatywnej 

dla prowadzonej przez niego działalności i dokonywanych 

nabyć.  

Jednak, NSA zastrzega, że nie oznacza to dowolności w 

odliczeniu. Metoda odliczeń musi bowiem odpowiadać 

kryteriom przewidzianym w art. 86a ust. 2a-2b ustawy o 

VAT. NSA uznał, że prewspółczynnik obliczony przez Gmi-

nę opiera się na jednoznacznych i jasnych kryteriach obra-

zujących specyfikę działalności wodno-kanalizacyjnej. 
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Moz na odliczyc  VAT inaczej niz  prewskaz nikiem  



Objas nienia MF w sprawie split payment 
 

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące stoso-

wania, wprowadzanego  1 lipca 2018 r., mechanizmu podzie-

lonej płatności. W dokumencie czytamy m.in.: 

• MPP może być stosowany wyłącznie przy płatnościach 

bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem po-

lecenia przelewu lub polecenia zapłaty. Nie ma zastoso-

wania przy innych formach rozliczeń, np. płatnościach 

kartami płatniczymi, przekazach, wekslach, kompensa-

tach, potrąceniach.  

• Może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do trans-

akcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz 

innych podatników VAT.  

• MPP nie może być wykorzystywane do zapłaty za czyn-

ności lub zdarzenia poza VAT (np. zapłata odszkodowa-

nia), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatko-

wane stawką 0% VAT lub objęte odwrotnym obciąże-

niem. 

• Mechanizm może być  stosowany przy regulowaniu płat-

ności wynikających z faktur otrzymanych przed dniem 1 

lipca 2018 r. 

• Podatnik decydując się na wdrożenie do stosowanych 

przez siebie form rozliczeń mechanizmu MPP nie musi o 

tym fakcie informować urzędu skarbowego, czy też swo-

ich kontrahentów. Podatnik nie ma obowiązku informo-

wania kontrahentów o numerze  rachunku VAT.  Nie ma 

również obowiązku zgłaszania numeru VAT do US. 

• MPP może być stosowany wybiórczo jeśli chodzi o faktu-

ry jak i kontrahentów. Nabywca ma możliwość wyboru, 

za które faktury chce płacić stosując MPP, a które faktu-

ry opłaci w inny sposób. Podatnik może zapłacić w MPP 

całość lub część kwoty VAT wykazanej na fakturze. 

• Stosowanie jest niezależne od tego, czy podatnik skorzy-

stał lub zamierza skorzystać, w całości lub w części, z 

prawa do odliczenia w okresie, w którym dokonuje płat-

ności. 
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• Sprzedawca może zastrzec w umowie, że nie chce stosować 

takiej formy rozliczeń.  

• Środki zgromadzone na rachunku VAT są własnością podatni-

ka. Podatnik ma możliwość dysponowania środkami w takim 

zakresie, w jakim zezwala na to ustawa np. dokonania: zapła-

ty VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT 

dostawcy, zwrotu VAT z wystawionej faktury korygującej, 

wpłaty na rachunek US podatku VAT, przekazania na swój 

inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku/SKOK. 

• Mechanizm może być również stosowany do regulowania 

przedpłat, zaliczek, zadatków czy rat, jednakże tylko wtedy, 

gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma na tę 

okoliczność fakturę. Nie dotyczy on „faktur pro forma”.  

• MPP nie ma zastosowania do przelewów zbiorczych. Zapłata 

może obejmować część  podatku.  

• W przypadku otrzymania przez podatnika faktury korygującej 

zwiększającej lub zmniejszającej podstawę opodatkowania 

oraz kwotę podatku jeszcze przed dokonaniem zapłaty za 

fakturę pierwotną możliwe jest uregulowanie w MPP płatno-

ści wynikającej z obydwu faktur jednym komunikatem.  

• MPP nie wpływa na inne instytucje, np. ulgę na złe długi. 

• Jeżeli podatnik posiada w danym banku/SKOK kilka rachun-

ków VAT to może samodzielnie i bez żadnych ograniczeń 

dokonywać przesunięć środków pomiędzy tymi rachunkami.  

• Naczelnik urzędu skarbowego w drodze postanowienia wyra-

ża zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT na rachu-

nek rozliczeniowy/rachunek SKOK, powiązany z rachunkiem 

VAT. Postanowienie doręcza się podatnikowi, natomiast 

informację o tym postanowieniu naczelnik urzędu skarbowe-

go przekazuje bankowi/SKOK. 

• Nie ma możliwości automatycznego „przejmowania” środ-

ków zgromadzonych na rachunku VAT przez organy podatko-

we. 

• Ustawa o VAT zawiera nowy rodzaj dokonania zwrotu nad-

wyżki podatku naliczonego nad należnym. Zwrot ten będzie 

dokonywany w przyspieszonym terminie, tj. 25 dni, licząc od 

dnia złożenia deklaracji, termin nie będzie mógł być przedłu-

żony. Zwrot nie jest uzależniony od tego, czy faktury, z któ-

rych wynika wykazany podatek naliczony, zostały zapłacone z 

zastosowaniem MPP, czy też nie. 

• W sytuacji, kiedy posiadaczem rachunku VAT będzie dana 

jednostka organizacyjna JST—w celu uwolnienia środków 

wniosek do naczelnika US składa JST (jako podatnik VAT).  
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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  

 

25 lipca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-

skiej wydał wyrok istotny dla sektora finansów publicz-

nych, zwłaszcza samorządów. Sąd zajął stanowisko w 

sprawie polskiej Gminy Ryjewo (sygn. C 140/17), której 

fiskus odmówił prawa do korekty odliczenia VAT nali-

czonego od nieruchomości, której przeznaczenie zmie-

niła. Zdaniem Trybunału, Gmina miała prawo dokonać 

korekty i odliczyć cześć VAT naliczonego nawet gdy 

dany obiekt mógł być wykorzystywany zarówno do 

celów czynności opodatkowanych jak i nieopodatkowa-

nych. Nie stoi temu na przeszkodzie, że w początko-

wym okresie nieruchomość była wykorzystywana na 

cele działalności nieopodatkowanej. Ważne jest jednak 

aby gmina działała w charakterze podatnika, w mo-

mencie nabycia nieruchomości. 

Gmina, w 2010r., wybudowała i przekazała w zarząd 

gminnemu ośrodkowi kultury świetlicę. Od 2014 r. 

przejęła ją jednak w samodzielny zarząd i zaczęła wyko-

rzystywać zarówno nieodpłatnie, na cele gminnej spo-

łeczności, jak i odpłatnie – na wynajem w celach ko-

mercyjnych. Zdaniem fiskusa, Gmina nie mogła skorzy-

stać z korekty odliczenia VAT gdyż nabywając towary i 

usługi celem nieodpłatnego przekazania nieruchomości 

GOK nie nabyła nieruchomości do celów działalności 

gospodarczej i tym samym nie działała w charakterze 

podatnika VAT.  

Trybunał przypomniał, że prawo podatników do odli-

czenia od VAT, który są zobowiązani zapłacić, VAT na-

leżnego lub zapłaconego z tytułu otrzymanych przez 

nich towarów i usług powodujących naliczenie podatku 

stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu VAT 

Unii. Zasady dotyczące korekty odliczeń stanowią istot-

ny element systemu ustanowionego przez dyrektywę 

2006/112, bowiem służą one zapewnieniu rzetelności 

odliczeń, a tym samym neutralności obciążenia podat-

kowego. Trybunał podkreślił, że nawet jeśli jednoznacz-

na i wyraźna deklaracja zamiaru wykorzystania dobra 

do użytku gospodarczego przy jego nabyciu może być 

wystarczająca do stwierdzenia, że dobro zostało nabyte 

przez podatnika działającego w takim charakterze, to 

brak takiej deklaracji nie wyklucza, że taki zamiar może 

przejawiać się w sposób dorozumiany. 

Na korektę podatnik ma 10 lat. Należy prześledzić losy 

budynków przekazanych instytucjom kultury i jednost-

kom do nieodpłatnego użytkowania. Warto sprawdzić 

umowy użyczenia czy oddania w zarząd. 

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  



 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Rzeczpospolita  

Gmina odliczy podatek od inwestycji wyko-

rzystywanej początkowo jedynie do zadań 

publicznych.  

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok 

korzystny dla samorządów, którym umożli-

wia odzyskanie znacznych kwot podatku od 

inwestycji. 

– To oczekiwany wyrok, ważny dla wszyst-

kich gmin w Polsce – mówi doradca podat-

kowy Joanna Rudzka. 

Wyjaśnia, że dotyczy to budowy obiektów 

przeznaczonych na cele publiczne, takich jak 

świetlica czy stadion, które są wykorzysty-

wane również do działalności komercyjnej. 

Chodzi o odpłatne imprezy, np. organizowa-

ne na stadionach koncerty czy też o wyjmo-

wanie świetlic na wesela.  (…) 

Joanna Rudzka wyjaśnia, że w praktyce or-

gany podatkowe domagają się od gmin za-

płaty VAT z tytułu imprez organizowanych 

np. w gminnych świetlicach czy na stadio-

nach. Jednocześnie odmawiają im jednak 

prawa do odliczenia VAT. 

– Dlatego wyrok otwiera drogę do zwrotu 

podatku –mówi. 

 

Infor—VAT od dotacji unijnych.  Dotacja 

podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli ma bez-

pośredni związek z ceną dostarczonego 

towaru lub usługi świadczonej przez otrzy-

mującego dotację. W takiej sytuacji stanowi 

bowiem wynagrodzenie płatne od osoby 

trzeciej w zamian za dostarczony towar lub 

usługę świadczoną przez otrzymującego 

dofinansowanie. (…) Ministerstwo zauważa, 

że kwestia kwalifikacji prawnopodatkowej 

na gruncie podatku VAT otrzymania dotacji 

powinna być przedmiotem indywidualnej 

oceny każdego przypadku, która to ocena 

powinna uwzględniać całokształt okoliczno-

ści towarzyszących każdej konkretnej spra-

wie. 
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Kancelaria w 

mediach  

Finanse Publiczne—Artykuł: Autorskie 

koszty uzyskania przychodu po zmianie 

przepisów 

Ostatnie nowelizacje przepisów dotyczą-

cych 50% kosztów uzyskania przychodów 

ograniczyły krąg uprawnionych do stoso-

wania takiej preferencji podatkowej, lecz 

nie zmieniły istoty funkcjonowania tego 

mechanizmu. Wątpliwości zgłaszane przez 

podatników dowodzą jednak, że wiele 

pytań o podstawy stosowania wymienio-

nych regulacji wciąż nie traci na aktualno-

ści. W ostatnich dniach czerwca prezydent 

podpisał ustawę z 15 czerwca 2018 r. o 

zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku do-

chodowym od osób prawnych oraz ustawy 

o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne. (…) Zarówno najnow-

sze, jak i poprzednie zmiany zasiały wiele 

wątpliwości, m.in. wśród uczelni wyższych, 

organizacji pozarządowych, instytucji kul-

tury, instytutów naukowych i badawczych, 

jednostek zatrudniających na stanowiskach 

twórczych. Organy podatkowe wydają 

szereg negatywnych interpretacji, zabra-

niających wnioskodawcom stosowania 

autorskich kosztów uzyskania przychodów. 

Nie brakuje też orzecznictwa sądowego, w 

którym zostały sprecyzowane praktyczne 

wskazówki w sprawie stosowania omawia-

nych przepisów. Jednostki powinny zatem 

przeanalizować podpisane umowy i obo-

wiązujące regulaminy pod kątem spełnie-

nia wymogów ustawowych. Ministerstwo 

Finansów zapowiedziało bowiem kontrole 

w tym zakresie. Taka kontrola może łączyć 

się np. z badaniem prawidłowości zaklasy-

fikowania konkretnej umowy do kategorii 

umów o dzieło dla potrzeb rozliczenia skła-

dek ZUS. 

Komentarz: Proporcjonalne odliczenie VAT 

po połączeniu szkół 

 

 



 

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 


