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Sźanowni Pan stwo, 
 

październik przyniósł przede wszystkim wiele przełomowych wyroków Naczelnego 

Sądu Administracyjnego oraz Unijnego Trybunału (TSUE). W naszym biuletynie oma-

wiamy wybrane orzeczenia dotyczące:  

• podstawy wymiaru podatku od nieruchomości za 2017r. w przypadku elektrowni 

wiatrowych,  

• odliczeń VAT od inwestycji przekazanych do spółek komunalnych, 

• traktowania dla potrzeb  kosztów uzyskania przychodu odstępnego wypłaconego 

na bazie ugody przed sądem arbitrażowym, 

• szczególnych przypadków kalkulacji proporcji odliczeń VAT oraz 

• odliczenia VAT od kosztów planowanej transakcji nabycia udziałów w spółce za-

leżnej, która nie doszła do skutku. 

Wspominamy też o nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która bu-

dzi  kontrowersje co zakresu nowych uprawnień fiskusa (m.in. operacyjno- śledczych) 

jak i danych, które będą mu przekazywane m.in. przez instytucje finansowe.   

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 



4 października 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał 

wyrok w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przycho-

dów CIT odstępnego opłaconego (w wyniku zawartej przed 

sądem arbitrażowym ugody) z tytułu wcześniejsze-

go rozwiązania – przynoszącej straty – umowy (sygn. II FSK 

2840/16). Organy podatkowe uznały, iż racjonalność nie 

jest jedynym kryterium pozwalającym na uznanie danego 

wydatku za koszt podatkowy, lecz stanowi tylko jeden z 

elementów pojęcia „celowości wydatku”. WSA podzielił tę 

argumentację twierdząc, iż ryzyko związane ze zmianą w 

prawie, choć trudne do przewidzenia obciąża – przede 

wszystkim – przedsiębiorcę. NSA jednak zgodził się ze sta-

nowiskiem skarżącej firmy. 

Sprawa dotyczyła Spółki, która zawarła umowę dotyczącą 

sprzedaży świadectw pochodzenia. Spółka argumentowa-

ła, że wyniku zmian przepisów doszło do załamania cen na 

rynku świadectw i w konsekwencji zaczęła ponosić znaczne 

straty. Sprawa trafiła do sądu arbitrażowego, gdzie podpi-

sano z kontrahentem Ugodę,  w wyniku której Spółka zo-

bowiązała się do uiszczenia opłaty za przedterminowe 

rozwiązanie Umowy („Odstępne”).  

Spółka argumentowała, że brak zawarcia Ugody byłby 

nieracjonalnym działaniem, gdyż wobec niemożliwej do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy zmiany otoczenia 

regulacyjnego dalsze wykonywanie Umowy mogłoby do-

prowadzić w nowych warunkach rynkowych do zachwiania 

równowagi finansowej Spółki. Niepodpisanie Ugody mo-

głoby mieć negatywny wpływ na poziom osiągniętych 

przychodów. NSA zgodził się z argumentacją Spółki i uznał, 

iż odstępne przez nią zapłacone z tytułu przedterminowe-

go rozwiązania Umowy stanowi dla niej koszt uzyskania 

przychodów. W przypadku Spółki kluczowa była sytuacja 

na rynku, na którą to Spółka nie miała wpływu.  

1 października 2018r. NSA wydał wyrok w składzie 7 sę-

dziów w sprawie I FSK 294/15 dotyczącej niezwykle istot-

nej obecnie dla samorządów kwestii tj. prawa do odlicze-

nia VAT z projektów w obszarze wodociągów oraz kanali-

zacji. Sąd orzekł, że gmina dokonując (nawet w ramach 

zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie 

gminnym) inwestycji w postaci infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej działa w charakterze podatnika podatku od 

towarów i usług (VAT). Oznacza to możliwość dokonania 

odliczenia podatku naliczonego związanego z taką inwesty-

cją również poprzez korekty, jeśli w początkowym okresie 

infrastruktura nie była wykorzystywana do wykonywania 

czynności opodatkowanych VAT. 

Gmina, której dotyczyło postępowanie, dokonywała zaku-

pów towarów i usług w zakresie budowy i modernizacji 

infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Po zakończe-

niu projektu infrastruktura została przekazana nieodpłat-

nie do używania spółce, w której posiada 100% udziałów. 

Gmina planowała wniesienie poszczególnych elementów 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do Spółki w formie 

wkładów niepieniężnych (aportów).   

Minister Finansów stwierdził jednak, że Gmina, nie działała 

w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. 

Zakupy nie miały związku z działalnością gospodarczą, 

Gmina wybudowała bowiem tę infrastrukturę w ramach 

wykonywania zadań własnych należących do jednostek 

samorządu terytorialnego i w pierwszej kolejności nieod-

płatnie udostępniła ją spółce komunalnej. Taka argumen-

tacja nie przeniosła się jednak na sprzedaż usług komunal-

nych – te organ nakazał opodatkować VAT (oznacza to 

obowiązek zapłaty podatku a odmowę prawa do odlicze-

nia). 
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Odstępne opłacone na baźie 
ugody a  KUP 

NSA o projektach wod-kan i 
spo łkach komunalnych 



TSUE o odli-
cźeniu VAT ź 
kosźto w pla-
nowanej 
transakcji 
nabycia 
udźiało w w 
spo łce źaleź -
nej, kto ra nie 
dosźła do 
skutku 

17 października 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C 

249/17 Ryanair Ltd istotnej dla podatników w dwóch obszarach: czy posiadanie i nabywanie udziałów 

w spółkach zależnych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT (a holding ma status podatni-

ka w tym zakresie) oraz prawa do odliczenia VAT z tytułu transakcji, która nie doszła do skutku. Trybu-

nał odpowiedział na oba te pytania dla podatników pozytywnie orzekając, że spółce, która ma zamiar 

nabyć wszystkie akcje innej spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na 

świadczeniu na rzecz tej innej spółki usług w zakresie zarządzania opodatkowanych VAT, przysługuje 

prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi usług doradczych, 

poniesionymi w ramach formalnej oferty nabycia, mimo iż okazało się, że ta działalność gospodarcza 

nie została zrealizowana, pod warunkiem że wydatki te mają wyłączną przyczynę w planowanej dzia-

łalności gospodarczej. 

Sprawa  dotyczyła przewoźnika lotniczego Ryanair, który złożył formalną ofertę nabycia wszystkich 

akcji innego przewoźnika. Poniósł przy tym wydatki w związku ze świadczeniem usług doradczych 

dotyczących planowanego nabycia. Jednakże transakcja ta nie mogła zostać w pełni zrealizowana z 

uwagi na przepisy prawa konkurencji. Ryanair wniósł o odliczenie VAT od tych wydatków, podnosząc, 

że jego zamiarem, po uzyskaniu kontroli nad przejmowaną spółką, było uczestniczenie w zarządzaniu 

nią poprzez świadczenie na jej rzecz usług w zakresie zarządzania opodatkowanych VAT. Organy po-

datkowe odmówiły prawa do odliczenia. Trybunał wskazał, że samo nabywanie i posiadanie udziałów 

lub akcji spółek nie stanowi działalności gospodarczej, przyznając ich nabywcy status podatnika, po-

nieważ samo przejęcie udziałów w innych przedsiębiorstwach nie stanowi korzystania z dobra celem 

stałego osiągania zysku. Inaczej jest, gdy udziałowi towarzyszy pośrednia lub bezpośrednia ingerencja 

w zarządzanie spółkami, w których udział został nabyty, jeżeli skutkuje to dokonywaniem czynności  

opodatkowanych, takich jak świadczenie usług administracyjnych, księgowych, handlowych i tech-

nicznych. Ponadto powstałe już prawo do odliczenia trwa, nawet jeżeli planowana działalność gospo-

darcza nie została później zrealizowana, a co za tym idzie, nie zaowocowała transakcjami podlegający-

mi opodatkowaniu lub podatnik nie mógł wykorzystać towarów lub usług z uwagi na okoliczności 

niezależne od jego woli.  
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18 października 2018 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C 153/17 Volkswagen Financial, który może 

być pomocny w sporach o zakres prawa do odliczenia podatku w sektorze publicznym tzw. prewspół-

czynnikiem. Polskie regulacje pozawalają tu na zastosowanie różnego rodzaju proporcji, nie zawsze 

opartej na obrocie. Trybunał wskazał, że państwa członkowskie mogą stosować w przypadku danej 

transakcji metodę lub kryterium przeznaczenia inne niż oparta na wielkości obrotu, pod warunkiem 

że przyjęta metoda gwarantuje, iż ustalenie podlegającej odliczeniu części naliczonego podatku VAT 

będzie dokładniejsze niż wynikające z zastosowania metody opartej na wielkości obrotu. Państwo 

powinno wtedy czuwać nad tym, aby sposób obliczania prawa do odliczenia umożliwiał ustalenie w 

sposób jak najbardziej precyzyjny części VAT, który przypada na transakcje dające prawo do odlicze-

nia. Zasada neutralności wymaga, aby sposób obliczenia odzwierciedlał obiektywnie rzeczywistą 

część wydatków na nabycie towarów i usług o mieszanym wykorzystaniu, które dają prawo do odli-

czeniu. Wybrana metoda nie musi być koniecznie najbardziej dokładną z możliwych. 

TSUE o pro-
porcjonalny
m odlicźeniu 
VAT na baźie 
innej niź  ob-
ro t jednostki 
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Noweliźacja ustawy o KAS w Sejmie – nowe uprawnienia fiskusa 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw, 

przedłożony przez ministra finansów. Ministerstwo wskazuje, 

że celem nowelizacji jest zwalczanie szarej strefy i wyłudzeń 

podatkowych dzięki sprawniejszej działalności Krajowej Admini-

stracji Skarbowej (KAS). Ma on zostać osiągnięty przez poprawę 

organizacji KAS, zapewnienie jej szerszego dostępu do informa-

cji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań oraz wyposaże-

nie w narzędzia umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie 

kontroli celno-skarbowej. Projekt budzi jednak kontrowersje co 

zakresu nowych uprawnień fiskusa (m.in. operacyjno- śled-

czych) jak i danych, które będą mu przekazywane m.in. przez 

instytucje finansowe. Przykładowo: w razie nieobecności kon-

trolowanego, jego reprezentanta lub osoby upoważnionej do 

odbioru korespondencji, kontrola celno-skarbowa będzie mogła 

być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej jakiemukolwiek 

pracownikowi firmy. 

Centralny Rejestr Danych Podatkowych poszerzy swoje możli-

wości o przetwarzanie danych zgromadzonych w bazach, reje-

strach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych 

udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych 

zadań KAS. Jak argumentuje MF taka regulacja wyeliminuje 

także wątpliwości co do przetwarzania danych w CRDP z baz, 

które są opracowywane przez prywatnych przedsiębiorców na 

podstawie danych powszechnie dostępnych w Unii Europej-

skiej, które mogą być przedmiotem zamówienia publicznego w 

celu realizacji zadań wykonywanych przez KAS. 
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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. 

  

 

 

22 października 2018r. NSA wydał wyrok w składzie 7 sę-

dziów w sprawie o sygn. II FSK 2983/17 dotyczącej opodat-

kowania (w 2017r) podatkiem od nieruchomości wiatraków. 

NSA uznał stanowisko samorządów za prawidłowe i oddalił 

skargę podatnika. Sąd nakazał opodatkować całą elektrow-

nię wiatrową, na którą składają się co najmniej fundament i 

wieża oraz elementy techniczne. Ponadto, skład NSA wystą-

pił z sygnalizacją o poinformowaniu właściwych organów o 

uchybieniach w toku postępowania administracyjnego. 

Uchybienia te wiążą się z chaosem legislacyjnym a w szcze-

gólności z sytuacją, którą stworzyło wejście z mocą wstecz-

ną (od stycznia 2018r.) zmian do ustawy o odnawialnych 

źródłach energii (OZE) i innych ustaw, które ingerują rów-

nież w prawo podatkowe. Przypomnijmy, że w obecnym 

stanie prawnym opodatkowaniu podlega jedynie część bu-

dowlana elektrowni wiatrowej (w powyższej nowelizacji 

wyłączono z opodatkowania elementy techniczne wiatraka). 

Obie instancje sądowe zgodziły się z Wójtem Gminy odrzu-

cając argumentację Spółki, iż budowlę stanowią wyłącznie 

elementy budowlane elektrowni wiatrowej, tj. fundament 

oraz wieża. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych powin-

no zostać zwiększane o wartość elementów technicznych, w 

które wyposażona jest elektrownia. Na budowlę składają się 

zarówno elementy budowlane, jak i niebudowlane elek-

trowni wiatrowej. NSA powołał się też na wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., P 33/09, gdzie 

TK podniósł, iż o statusie danego obiektu budowlanego jako 

budowli mogą współdecydować także postanowienia innych 

ustaw niż budowlane.  

Sprawa miała być pierwotnie rozstrzygnięta w drodze 

uchwały 7 sędziów, wydano jednak wyrok w rozszerzonym 

składzie. Oznacza to, iż inne składy sędziowskie nie będą 

związane ww. rozumowaniem. 

Ministerstwo Finansów planuje liczne zmiany dotyczą-

ce samochodów osobowych wykorzystywanych w pro-

wadzonej działalności.  

Podwyższeniu do 150.000 zł ulegnie limit wartości sa-

mochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne 

odliczanie odpisów amortyzacyjnych, jak również od-

powiedniemu podwyższeniu  ulegnie kwota przyjęta 

dla celów obliczenia składki ubezpieczenia, jaka może 

być zaliczona do kosztów. 

 

Wiatraki — 

wyrok NSA 



 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Rzeczpospolita—artykuł Gminy wygrały ze 

skarbówką: 

Po długim sporze wyrok NSA otwiera samo-

rządom drogę do odzyskania VAT od inwe-

stycji wykorzystywanych częściowo nieod-

płatnie.  

W sprawie o sygn. I FSK 294/15 orzekł, że 

organy podatkowe nie mogą odmówić gmi-

nie prawa do odliczenia VAT z faktur za bu-

dowę w gminie inwestycji wodno-

kanalizacyjnej z tego jedynie powodu, iż 

przekazała ją ona najpierw do bezpłatnego 

używania swojej spółce komunalnej, po 

czym zmieniła tytuł prawny na odpłatny. 

Skarbówka twierdziła bowiem, że taką nie-

odpłatną umową gmina wyłączyła inwesty-

cję całkowicie z systemu VAT i raz na zawsze 

pozbawiła się możliwości odliczenia podatku 

związanego z jej budową. 

Należy przy tym wyjaśnić, że tego typu wy-

biegi fiskus stosuje na szeroką skalę, odma-

wiając gminom zwrotu VAT od wielu rodza-

jów inwestycji, nie tylko wodno-

kanalizacyjnych. Nie przeszkadza to skar-

bówce nakazywać zapłatę VAT z tytułu czyn-

ności opodatkowanych, np. usług komunal-

nych, dostarczania wody, odprowadzania 

ścieków, wynajmowanie komercyjnych 

obiektów sportowych, sprzedaży gruntów 

inwestycyjnych itp. Przypadki można mno-

żyć. 

Powstaje pytanie, czy wygrana w sporze o 

odliczanie VAT w samorządach jest ostatecz-

na. Niestety nie, skarbówka stosuje bowiem 

od 2016 r. inny argument wobec gmin – 

nakaz odliczania VAT jedynie za pomocą tzw. 

prewspółczynnika, który w przypadku gmin 

jest bardzo niski. Czasem przysługuje im 

odliczenie nawet poniżej 2 proc. 

 

Kolejne odpowiedzi na pytania czytelników 

Miesięcznika Finanse Publiczne  

Gmina otrzyma dofinansowanie do zakupu 

sprzętu dla szkół. Dla nabywanych kompute-

rów przenośnych (laptopów i tabletów) 

gmina stosuje odwrotne obciążenie VAT. 

Pojawił się jednak problem w zakresie pozo-

stałego sprzętu komputerowego. W związku 

z tym, że gmina wszczyna odpowiednie pro-

cedury związane z zakupem pomocy dydak-

tycznych, w tym komputerów i innych sprzę-

tów elektronicznych, jeden z potencjalnych 

oferentów poprosił nas o odpowiedź na 

następujące pytania:  

1. Czy na fakturze dla gminy może zastoso-

wać stawkę 0% VAT dla komputerów stacjo-

narnych, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 usta-

wy o VAT? 

2. Czy zakupione urządzenia wielofunkcyjne 

i drukarki 3D mogą zostać zakwalifikowane 

jako drukarki wymienione w załączniku nr 8 

do ustawy o VAT i jakie stawki VAT należy 

zastosować w ofercie dla tych urządzeń? Czy 

jako gmina posiadamy jakieś interpretacje 

podatkowe w tym zakresie?  

Odpowiedź w październikowym wydaniu.  
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Kancelaria w 

mediach  

Infor—Dochody z praw własności intelek-

tualnej z ulgą podatkową (IP BOX, Innova-

tion Box) od 2019 r. 

Wprowadzenie preferencyjnego opodatko-

wania 5% stawką podatkową dochodów 

uzyskiwanych przez podatnika z praw wła-

sności intelektualnej, których podatnik jest 

właścicielem, współwłaścicielem, użytkow-

nikiem lub posiada prawa do korzystania z 

nich na podstawie umowy licencyjnej i, 

które są chronione na podstawie obowiązu-

jącego prawa krajowego lub międzynarodo-

wego przez m.in. patent, dodatkowe prawo 

ochronne na wzór użytkowy czy prawo z 

rejestracji wzoru przemysłowego. Takie 

rozwiązanie przewiduje projekt zmian w 

podatkach dochodowych, który ma wejść w 

życie na początku 2019 r. 

Infor—Odliczenie VAT w przypadku inwe-

stycji wodno-kanalizacyjnych 

NSA uznał, że w przypadku projektów wod-

no-kanalizacyjnych realizowanych przez 

gminę można odliczyć VAT inaczej niż 

prewspółczynnikiem. Podkreślając, że spe-

cyfika tego rodzaju działalności przejawia 

się w odwrotnej proporcji czynności opo-

datkowanych w stosunku do niepodlegają-

cych VAT. 



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią 

Doradztwa Podatkowego. Posia-

damy wieloletnie doświadczenie 

w obsłudze podatkowo – praw-

nej dużych i średnich polskich 

firm oraz międzynarodowych 

korporacji. Świadczymy usługi o 

jakości merytorycznej najwięk-

szych firm doradczych za rozsąd-

ną stawkę. 

W naszej codziennej działalno-

ści, wspieramy podatkowo naj-

większe polskie i światowe 

przedsiębiorstwa oraz podmioty 

publiczne. 

Naszym Klientom zawsze oferu-

jemy rozwiązania, nigdy nie 

pozostawiając ich samych z aka-

demickimi analizami przepisów 

prawa podatkowego. Rozumie-

my biznes i pomagamy mu się 

rozwijać. 

Cźym się źajmujemy? 

• 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 

• Skuteczność w zakresie odzyskiwania znacznych kwot podatku oraz w jak naj-

szybszym kończeniu postępowań podatkowych 
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