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Szańowńi Pań stwo, 
 

we wrześniowym wydaniu naszego newslettera omawiamy orzeczenie Trybunału Spra-

wiedliwości Unii Europejskiej ważne dla sektora finansów publicznych (np. JST) w kontek-

ście posiadania przez jednostki przymiotu podatnika VAT oraz odliczania wydatków za 

okresy rozliczeniowe, gdy nie spełnione były wymogi formalne. TSUE dał prymat mate-

rialnym podstawom odliczenia podatku (związek z czynnościami opodatkowanymi) nad 

formalnymi (rejestracją na VAT).  

Ponadto wspominamy o dwóch rozstrzygnięciach Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wiatraków oraz wydzielonych w 

budynkach lokali.   

Wspominamy też, że rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ogra-

niczenia zatorów płatniczych, który zawiera również pewne rozwiązania podatkowe.   

Omawiamy dodatkowo ciekawą interpretację prawa podatkowego obrazującą jak organy 

podatkowe rozgraniczają wydatki na reprezentację i reklamę w kontekście spotkań z 

klientami prezentującymi sprzedawane przez firmę produkty. 

Chcielibyśmy też Państwa zaprosić do uczestnictwa w cyklu szkoleń, które współorganizu-

je Kancelaria m.in. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych.   

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



25 września rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograni-

czenia zatorów płatniczych. Jak wskazuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Techno-

logii – zmierza on do przyjęcia skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli. Poza 

rozwiązaniami o charakterze stricte cywilnoprawnym, proponuje się zmiany  o cha-

rakterze administracyjnoprawnym i z zakresu wykroczeń i finansów publicznych.  

Przewiduje się zmiany w ustawach o podatkach dochodowych zmierzające do 

wprowadzenia mechanizmów podobnych do „ulgi na złe długi” funkcjonującej w 

VAT. MPiT planuje umożliwienie pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodat-

kowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana 

lub zbyta w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności. Dłużnik zaś będzie 

miał obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania kwoty nie regulowanego zobowiązania. Rozpatrywane jest też wprowa-

dzenie zobowiązania przedsiębiorców będących podatnikami, których dane indywidualne podlegają publikacji przez Ministra 

Finansów (grupy kapitałowe i podatników, których przychód przekracza rocznie 50 mln euro) do przekazywania Ministrowi Finan-

sów corocznego sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty. 

 

 

 

 

Postanowieniem z 24 września 

2018 r. w sprawie o sygn. akt II FPS 

2/18 Naczelny Sąd Administracyj-

ny w składzie 7 sędziów postano-

wił przejąć do rozpoznania sprawę 

o sygn. akt II FSK 2983/17. NSA 

uznał, że w sprawie nie ma możli-

wości wydania uchwały, natomiast 

zasadne jest rozpatrzenie skargi 

kasacyjnej w rozszerzonym skła-

dzie. Przypomnijmy, że NSA plano-

wał wydać uchwałę w odpowiedzi 

na pytanie: czy w stanie prawnym 

obowiązującym od 1 stycznia 2017 

r. budowlą w rozumieniu art. 1a 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-

nia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (w zw. z art. 3 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane jest tylko część 

budowlana (wzniesiona z użyciem 

wyrobów budowlanych) elektrow-

ni wiatrowej czy też budowlę tę 

stanowi fundament, wieża i ele-

menty techniczne elektrowni wia-

trowej, o których mowa w art. 2 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 961)? – sygn. akt II 

FPS 2/18. 

Tego samego dnia, NSA  w składzie 

siedmiu sędziów podjął ponadto 

następującą uchwałę: „W stanie 

prawnym obowiązującym do dnia 

31 grudnia 2015 r. przepis art. 3 

ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych ma zastosowanie rów-

nież w sytuacji, gdy wyodrębnione 

lokale, z własnością których wiąże 

się udział w nieruchomości wspól-

nej, znajdują się we własności tego 

samego podmiotu.” - sygn. akt II 

FPS 1/18. Spór zaistniał na gruncie 

czynności, której dokonała skarżą-

ca spółka polegającej na wyodręb-

nieniu w budynku dwóch lokali na 

rzecz dotychczasowego właścicie-

la. Organ podatkowy (Prezydent 

Miasta) uznał, iż nie skutkuje to 

naliczeniem podatku od nierucho-

mości w stosunku do pozostałej 

części budynku oraz gruntu na 

podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, to 

jest do obliczania podatku nie 

stosuje się ułamka wynikającego 

ze stosunku powierzchni użytko-

wej lokalu do powierzchni użytko-

wej całego budynku. 
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Walka z zatorami płatńiczymi—CIT i PIT 

Podatek od                                                                    
ńieruchomos ci                                              



TSUE o odli-
czeńiu VAT 
podczas za-
wieszeńia re-
jestracji 

12 września 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok ciekawy w kontekście 

szeroko dyskutowanych obecnie zasad zachowania należytej staranności przy odliczaniu VAT oraz 

planowanych przepisów w zakresie rejestracji dla potrzeb tego podatku, jak również ponownej 

rejestracji i wykreślania z rejestrów. Orzeczenie ma też znaczenie dla sektora finansów publicznych 

(np. JST) w kontekście posiadania przez jednostki przymiotu podatnika VAT. Trybunał orzekł, że nie 

można odmawiać prawa do odliczenia podatnikowi w okresie unieważnienia jego rejestracji na VAT 

(z powodu braku złożenia deklaracji podatkowych) gdy zostały spełnione wymogi materialne.  

Sprawa C 69/17 dotyczyła rumuńskiej spółki z grupy Siemens, która zakwestionowała brzmienie 

rumuńskich przepisów nakazującym organom podatkowym pomijanie transakcji dokonanej przez 

podatnika uznanego za nieaktywnego w decyzji prezesa krajowej agencji administracji podatkowej. 

Przedmiotem działalności spółki jest montaż, instalacja i utrzymanie parków eolicznych.  Została 

uznana za nieaktywnego podatnika w rozumieniu art. 11 ust. 1 bis kodeksu podatkowego z tego 

powodu, że nie spełniła ona w trakcie danego semestru roku kalendarzowego żadnego obowiązku 

deklaracyjnego przewidzianego w ustawie. W wyniku kontroli Spółka otrzymała decyzję ustalającą 

wysokość podatku i odmawiającą jej prawa do odliczenia VAT oraz nakładającą na nią karę. 

Trybunał przypomniał, że prawo podatników do odliczenia od VAT, który są zobowiązani zapłacić, 

VAT należnego lub zapłaconego z tytułu otrzymanych przez nich towarów i usług powodujących 

naliczenie podatku stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu VAT ustanowionego przez 

prawo Unii.  Sankcjonowanie z tytułu nieprzestrzegania przez podatnika obowiązków w zakresie 

rachunkowości i składania deklaracji odmową prawa do odliczenia wykracza w sposób oczywisty 

poza to, co jest niezbędne do realizacji celu polegającego na zapewnieniu prawidłowego stosowania 

tych obowiązków. Chwila złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury niekoniecznie ma wpływ 

na wymogi materialne dające prawo do odliczenia.  

Trybunał w konsekwencji orzekł, że jest niezgodne z prawem UE odmawianie podatnikowi, który 

dokonywał nabycia w trakcie okresu, w jakim jego numer identyfikacyjny podatku od wartości do-

danej był unieważniony z powodu braku złożenia deklaracji podatkowych, prawa do odliczenia po-

datku od wartości dodanej dotyczącego tego nabycia za pośrednictwem deklaracji podatku od war-

tości dodanej złożonych – lub faktur wystawionych – po reaktywowaniu jego numeru identyfikacyj-

nego, z tego tylko powodu, że dokonywanie tego nabycia miało miejsce w trakcie okresu dezakty-

wacji, podczas gdy zostały spełnione wymogi materialne, a prawo do odliczenia nie jest podnoszone 

w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie. 
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w wydarzeniach klienckich organizowanych przez producen-

tów samochodów.  

Zdaniem Organu, dokonując oceny zakresu pojęciowego 

„reprezentacji” i „reklamy” wywieść z powyższego należy, że 

reprezentacja dotyczy działań zmierzających do kształtowania 

i rozpowszechniania wizerunku podatnika, jako podmiotu 

gospodarczego, natomiast reklama dotyczy działań zmierzają-

cych do kształtowania, rozpowszechniania wizerunku nie sa-

mego podatnika, lecz jego produktów (towarów i usług).  

Organ uznał, że wydatki jakie ponosi Wnioskodawca w związ-

ku ze szkoleniami w Akademii Jazdy oraz wydatki związane z 

wizytami w Niemczech połączone z wizytą w muzeum marki, 

noszą znamiona reprezentacji a zatem nie mogą stanowić 

kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca kreuje swój 

wizerunek, tworzy wśród wybranych kontrahentów wrażenie 

podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego 

zaufania, kształtuje prestiż i pozytywne postrzeganie swojej 

firmy przez klientów. Mimo iż z opisu sprawy wynika, że orga-

nizacja szkoleń w Akademii Jazdy oraz wizyty w Niemczech 

mają wiele cech charakterystycznych dla reklamy, ponieważ 

podczas tych wydarzeń wskazywane są zalety prezentowanych 

samochodów, klienci zachęcani są do ich zakupu, to jednak 

całokształt tych wydarzeń oraz ich charakter ma przede 

wszystkim na celu budowanie pozytywnej 

relacji z partnerami handlowymi. Również 

wydatki związane z wizytami w Niemczech w 

fabryce samochodów sprzedawanych przez 

Spółkę połączone z wizytą w muzeum marki 

nie można uznać, że noszą wyłącznie znamio-

na reklamy, a więc nastawione są w głównej 

mierze na rozpowszechnianie, przedstawia-

nie konkretnych produktów Spółki z nakła-

nianiem do ich kupna, lecz są to przede 

wszystkim wydatki zmierzające do kształto-

wania i rozpowszechniania wizerunku firmy.  

Odnosząc się natomiast do spotkań poza 

salonami samochodowymi , w miejscach, 

gdzie Klienci mają możliwość zapoznania się z 

szeroką paletą samochodów oraz przetesto-

wania różnych modeli, a także zapraszaniem 

Klientów na prezentację nowego samocho-

du—organ uznał, że wydarzenia te zostały 

zorganizowane przede wszystkim w celu rozpowszechnienia, 

przedstawienia, przetestowania i zaprezentowania konkret-

nych towarów (samochodów) Spółki. Istotnym dla rozstrzy-

gnięcia o reklamowym lub reprezentacyjnym charakterze tych 

wydarzeń jest fakt, że w związku z tymi wydarzeniami, klienci 

mają możliwość zapoznania się z szeroką paletą samochodów, 

ich wyglądem, jakością, mają możliwość uzyskania informacje 

na temat nowego modelu samochodu oraz przetestowania 

różnych modeli. W konsekwencji, mogą stanowić koszty uzy-

skania przychodów. 

 

Spotkania z klientami a 

koszty w CIT 

17 września 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skar-

bowej wydał interpretację o sygn. 0111-KDIB1-

1.4010.299.2018.1.ŚS w sprawie zaliczania do kosztów 

uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na spo-

tkania z klientami. Organ przyporządkował poszczegól-

ne aktywności marketingowe spółki (takie jak m.in. 

spotkania, szkolenia, wyjazdy do fabryki, wydarzenia 

specjalne, testy) do reprezentacji i reklamy. 

Sprawa dotyczyła autoryzowanego dealera samocho-

dów, części, akcesoriów oraz serwisu. Spółka regularnie 

wprowadza do sprzedaży nowe modele samochodów. 

Jednocześnie, Spółka konsekwentnie realizuje strategię 

marketingową nakierowaną na intensyfikację sprzeda-

ży, badanie rynku i zwiększenie poziomu satysfakcji 

klienta. Powyższym działaniom towarzyszą spotkania 

organizowane dla obecnych oraz potencjalnych klien-

tów, służące promocji oraz reklamie nowych modeli 

samochodów oraz marek samochodów sprzedawanych 

przez Spółkę. W ramach powyższych działań, Spółka 

organizuje m.in. spotkania dla Klientów oraz partnerów 

biznesowych. Forma i charakter tych spotkań uzależnio-

na jest od konkretnych okoliczności oraz celu, jaki za-

mierza osiągnąć Spółka. Poza organizowanymi przez 

siebie spotkaniami, Spółka bierze również udział  



Wydarzeńia—

Kańcelaria 

szkoli beńefi-

cjeńto w  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Kancelaria nawiązała współpracę szkole-

niową z MJWPU oraz CRPS przy wdrażaniu 

projektów unijnych 

Zapraszamy na szkolenia z kwalifikowalno-

ści VAT dla samorządowych beneficjentów 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 

które organizowane są przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 

(MJWPU), Centrum Rozwiązania Proble-

mów Społecznych oraz naszą Kancelarię. 

Podczas szkoleń jest mowa m.in. o tym: 

• kiedy samorząd jest podatnikiem VAT, 

• w jakich sytuacjach możliwe jest odli-

czenie, 

• jaka wysokość odliczenia jest możliwa, 

• kiedy rozliczyć prewspółczynnik, 

• sposobach rozliczania projektów para-

solowych, 

• rodzajach transakcji w jst. 

 
Przedstawione będą zasady uznawania VAT 

za kwalifikowany. Omówimy orzecznictwo i 

aktualne stanowiska organów podatko-

wych. Podczas szkoleń uczestnicy otrzyma-

ją również do rozwiązania case study bazu-

jące na konkretnych projektach, w których 

doradzała nasza kancelaria. 

Uwaga: szkolenia są finansowane ze środ-

ków Unii Europejskiej i dla beneficjentów 

bezpłatne.  Zapisy: www.crps.pl 
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Kańcelaria w 

mediach  

Rzeczpospolita —W 2017 r. skarbówka 

wykryła 256 tys. sztuk pustych faktur o 

łącznej wartości 57 mld zł. W 2016 r. było 

ich aż 420 tys., wartych łącznie 104 mld zł. 

W 2015 r. było to 360 tys. pustych faktur 

wartych 832 mld zł.  -To bardzo wysokie 

wartości. Należy mieć nadzieję, że wynika-

ją z równie wysokiej skuteczności skarbów-

ki, a nie dziur w systemie. Powstaje też 

pytanie, jak to się przekłada na dochody 

budżetu państwa – mówi doradca podat-

kowy Joanna Rudzka.  Jak wyjaśnia, liczby 

podane przez MF mogą być zawyżone, 

gdyż skarbówka bardzo szeroko stosuje 

pojęcie pustych faktur. Niejednokrotnie 

wystarczy błąd merytoryczny, by skarbów-

ka uznała fakturę za pustą, mimo iż nie 

służy ona oszustwom. Zdarza się też kwe-

stionowanie faktur w łańcuchu dostaw w 

sytuacji, gdy u jednego podmiotu zostały 

wykryte nieprawidłowości. Urzędy skarbo-

we kwestionują wówczas faktury wysta-

wione przez wszystkich kontrahentów na 

wszystkich szczeblach transakcji. Nie ma 

znaczenia, że np. nabywca towaru nie 

mógł wiedzieć o problemach dostawcy 

swojego dostawcy.  

Komentarz Rzeczpospolita - Dane mini-

sterstwa wciąż pokazują bardzo duże war-

tości - twierdzi Joanna Rudzka, doradca 

podatkowy. Zastanawia się, czy pieniądze 

wróciły na konto skarbówki powiększone o 

odsetki i 30 procentową karną sankcję. 

Ekspertów niepokoi też ponowny wzrost 

liczby i wartości pustych faktur w 2018 r., 

zwłaszcza w kontekście powszechnego 

użycia narzędzi informatycznych (od po-

czątku 2018 r. już wszyscy przedsiębiorcy 

mają obowiązek składania ewidencji VAT 

w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego).  -

Być może przestępcy znaleźli luki w syste-

mie -dodaje Joanna Rudzka. 

 

Finanse Publiczne—Artykuł: Ewidencja 

VAT na kasie, w rejestrach i JPK oraz nie-

które nietypowe procedury  

Dokumentowanie transakcji opodatkowa-

nych VAT wymaga spełnienia określonych 

obowiązków związanych z posiadaniem 

kas fiskalnych, prowadzeniem rejestrów 

VAT oraz przekazaniem pliku JPK do orga-

nów skarbowych. Warto pamiętać, że 

uchybienie tym obowiązkom może skutko-

wać dotkliwymi sankcjami. 

Komentarz ekspercki: Czy VAT obciąży 

dostawy energii z OZE? Od 14 lipca 2018 r. 

obowiązują przepisy uchylające ust. 9 w 

art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach 

energii, który wskazywał, że wprowadza-

nie energii elektrycznej do sieci oraz po-

bieranie tej energii z sieci nie stanowią 

świadczenia usług ani sprzedaży w rozu-

mieniu ustawy o 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 ńas: Aktualńe szkoleńia 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 

• I wiele innych,  również zamknię-

te.  

 
PROSZĘ  
TUTAJ  

UMIEŚCIĆ  
PIECZĄTKĘ 

Zapraszamy do ńas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Bizńes:  

końtakt@taxadvisorypolańd.pl 

www.taxadvisorypolańd.pl 

 

Samorząd: 

końtakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 
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