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Szanowni Pan stwo, 
 

w listopadowym wydaniu naszego Biuletynu omawiamy dwie ciekawe interpretacje Dy-

rektora Krajowej Informacji  Skarbowej. Organ odnosi się do — budzącej obecnie wiele 

wątpliwości — kwestii stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów twórców oraz 

wskazuje na warunki zastosowania 10% ryczałtu PIT do nagród w konkursach dla pracow-

ników dystrybutora produktów spółki.  

Opisujemy też zmiany planowane na 2019r. w podatku od towarów i usług. Dotyczą one 

przetasowania stawek jak również kas fiskalnych.  

Analizujemy ponadto skutki wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 listopada 

2018r. dla jednostek sektora finansów publicznych. Po raz kolejny bowiem znajdujemy 

potwierdzenie, iż praktyka ograniczania odliczenia VAT stosowana przez fiskusa wobec 

sektora jest nadmiernie restrykcyjna.  

Znajdą też Państwo krótką relację z X Forum Finansów Publicznych, w  którego organizacji 

współuczestniczyła nasza Kancelaria.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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• gazety, czasopisma – wydawnictwa w formie elektronicznej i 

pozostałe. 

Projekt zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług 

na potrzeby VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wy-

robów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w 

zakresie towarów oraz aktualnej PKWiU 2015 w zakresie usług. 

Nowe rozwiązania mają objąć jedną stawką w jak największym 

stopniu całe działy CN. Ministerstwo zakłada, iż w przypadku ko-

nieczności zmiany stawki na dane towary nastąpi obniżenie stawek 

(„równanie w dół”). Niemniej, planowane są też podwyżki stawek 

na wybrane towary i usługi np..: 

• niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, 

kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) – z 5% na 8% – 

efekt ujednolicenia stawek VAT dla przypraw, 

• soki owocowe i warzywne inne niż tzw. 100% (które pozostaną 

objęte stawką 5%) – z 5% na 23%, 

• homary i ośmiornice również w placówkach gastronomicznych 

– z 5% na 23%, 

• lód – z 8% na 23%, 

• czasopisma specjalistyczne z 5% na 8%, 

• weterynaryjne produkty lecznicze i usługi 

weterynaryjne z 8 na 23% (aczkolwiek z deklaracji 

MF wynika, iż ten punkt zostanie usunięty z za-

łącznika do projektu zmian). 

Planowane jest też wprowadzenie stawki 8% dla 

robót konserwacyjnych dla budownictwa objęte-

go społecznym programem mieszkaniowym. 

 

Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie Wiążącej 

Informacji Stawkowej. Obecnie bowiem nie istnie-

je możliwość zapewnienia sobie przez podatnika 

pewności prawa w zakresie stosowanej stawki. 

Będzie to decyzja – w odróżnieniu od dotychczas 

funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS. Mini-

sterstwo planuje dodatkowo udostępnienie bazy 

WIS (podobnie jak to ma obecnie miejsce w przy-

padku interpretacji podatkowych). WIS kosztować 

ma podatnika 40 zł. Jednak, gdy do rozpatrzenia wniosku o WIS 

będzie konieczne przeprowadzenie badań lub analiz przez laborato-

ria jednostek organizacyjnych KAS lub inne akredytowane laborato-

ria – wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za 

ww. badania lub analizy. Ich wysokość będzie odpowiadać ryczałto-

wym stawkom opłaty określonym w przepisach wydanych na pod-

stawie art. 92 ust. 4 ustawy Prawo celne lub rzeczywistym wydat-

kom poniesionym z tytułu badań analiz przez inne laboratoria. Z 

wnioskiem o wydanie WIS będzie mógł wystąpić również zamawia-

jący w rozumieniu ustawy z Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Przetasowanie stawek 

VAT 

Już wiemy, że czasowo podwyższone stawki VAT (z 22 do 

23%, z 7 do 8%) pozostaną na tym poziomie w 2019r. a może 

i dłużej. Tak wynika z uchwalonej 22 listopada 2018r. zmiany 

do ustawy o VAT.  Nowelizacja przewiduje uzależnienie ich 

poziomu od takich wskaźników jak relacja państwowego 

długu publicznego netto do PKB oraz suma corocznych róż-

nic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do PKB 

oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego. 

Opublikowano też nową matrycę stawek VAT, której efek-

tem będzie przetasowanie i uproszczenie stawek stosowa-

nych na podobne produkty. Planowane jest ujednolicanie 

stawek m.in.. na: 

• podstawowe produkty żywnościowe – owoce tropikal-

ne i cytrusy, każdego rodzaju pieczywo i ciastka, zupy, 

buliony, żywność homogenizowaną i dietetyczną, przy-

prawy, 

• produkty dla niemowląt i dzieci – żywność, smoczki, 

pieluszki, foteliki samochodowe, 

• produkty dla kobiet (artykuły higieniczne), 

• książki– wydawnictwa w formie elektronicznej i pozo-

stałe (a drukowane i na innych nośnikach, e-booki), 



NSA: Miasto 
moz e pomi-
nąc  towa-
rzyszące 
działalnos ci 
opłaty ad-
ministracyj
ne i odliczyc  
100 % VAT 

15 listopada 2018r. NSA wydał wyrok o sygn. I FSK 832/18 w sprawie odliczenia VAT od inwe-

stycji dokonywanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (związanych z działalnością tej jed-

nostki) który wpisuje się w spór o to czy samorządy mają obowiązek stosowania jedynie tzw. 

prewspółczynnika VAT (jak twierdzi fiskus) czy też mogą odliczać VAT według innych metod. 

Wyrok jest kluczowy dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, które obecnie 

konfrontują się z niezwykle restrykcyjnym podejściem organów podatkowych, odmawiających 

odliczenia VAT w sposób, który jednostka uzna za właściwy dla swojej struktury działalności. 

Sprawa dotyczyła Gminy Miasta Rzeszowa i jej jednostki — Zarządu Transportu Miejskiego 

(ZTM). Zgodnie ze Statutem ZTM, przedmiotem jego działalności jest planowanie, organizowa-

nie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Przychody osiągane przez ZTM są zróż-

nicowane na przychody z tytułu czynności opodatkowanych VAT oraz przychody z tytułu czyn-

ności nieobjętych zakresem ustawy o VAT.  

Zdaniem Dyrektora KIS, czynności prawne, polegające na pobieraniu opłat z tytułu korzystania 

z przystanków i dworca, należą do imperium uprawnionego organu zarządzającego daną dro-

gą publiczną i infrastrukturą jej towarzyszącą, który wyposażony w kompetencje do orzekania 

w tych sprawach, realizuje zadania publiczne, wynikające z ustawowego powołania do pełnie-

nia funkcji zarządcy dróg. Pobieranie przez samorząd opłat (daniny publicznej) za korzystanie z 

przystanków i dworców komunikacyjnych jest przejawem wykonywania władztwa publiczne-

go. Dokonując zatem odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów dokonywa-

nych przez ZTM i związanych z działalnością tej jednostki, których przypisanie do działalności 

gospodarczej nie będzie możliwe Miasto zobowiązane jest do stosowania tzw. pre-

współczynnika. 

Obie instancje sądowe zgodziły się jednak ze stanowiskiem Miasta i uznały, że przychody z 

tytułu opłat za udostępnianie przewoźnikom przystanków i dworca powinny być uznane za 

działania towarzyszące opodatkowanej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu 

usług w zakresie transportu zbiorowego i związane z tą działalnością, a nie stanowiące odręb-

nej sfery działalności gminy. Sytuacje, które nie generują opodatkowania VAT „towarzyszą” 

działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatni-

ka. Nie podlegają one opodatkowaniu VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u po-

datnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Dla określenia 

skutków, jakie czynności te mogą wywoływać w zakresie podatku od towarów i usług trzeba 

dokonać oceny, czy czynności te należy uznać za odrębny, obok działalności gospodarczej, 

przedmiot działalności podatnika, czy też czynności te „towarzyszą” działalności gospodarczej. 

Przystanki nie są budowane, utrzymywane i modernizowane celem uzyskiwania wpływów z 

opłat od przewoźników. Fakt poboru opłat publicznoprawnych nie wyłącza zatem możliwości 

uznania, że przystanki i dworce są w całości wykorzystywane do prowadzenia działalności 

gospodarczej. Zdaniem NSA, wydatki na wybudowanie przystanków są ponoszone w związku 

ze świadczeniem usług transportowych, a nie z poborem opłat przystankowych. W konse-

kwencji , Gmina nie będzie miała obowiązku stosowania pre-współczynnika. 
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Ministerstwo Finansów opublikowało dwa projekty rozporządzeń dotyczących funkcjonowania kas fiskalnych w kolejnym 

roku. Co ciekawe, Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestru-

jących będzie regulować tą materię na okres 3 lat (2019 – 2021), nie jednego roku jak to było dotychczas. Kasy będą musie-

li zainstalować przedsiębiorcy świadczący następujące usługi: 

• Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, 

• Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni, 

• Przyjmowanie należności przez rewizorów, w przypadku braku biletu, 

• Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.  

Ponadto znacznie rozszerzono katalog sprzedaży, co do której stosowanie zwolnienia uzależnione jest od wystawienia fak-

tury. Kontynuowane będą też zwolnienia dla samorządów w związku z przeprowadzoną przez nie centralizacją VAT.  Zaś w 

przypadku sprzedaży wysyłkowej konieczne będzie stosowanie kasy, chyba że wystawiono fakturę lub przyjęto zapłatę na 

konto.  

Drugie z rozporządzeń wiąże się z wprowadzeniem w Polsce nowego rodzaju kas rejestrujących (on line). Nowe i stare kasy 

będą funkcjonowały równolegle a wiele obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz organi-

zowaniem i prowadzeniem serwisów jest wspólne, postanowiono zatem wydać nowe rozporządzenie w sprawie kas reje-

strujących. Kasy online będą stosowane obligatoryjnie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w określo-

nych w ustawie branżach. Kasy online będą przesyłać dane do CRK prowadzonego przez Szefa KAS.  Podatnicy nadal będą 

mogli nabywać kasy „starego” rodzaju (do 31.12.2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31.12.2022 r.).  

14 listopada 2018r. Dyrektor Kra-

jowej Informacji Skarbowej wydał 

interpretację o sygn. 0114-KDIP3-

1.4011.495.2018.2.EC dotyczącą 

Spółki prowadzącej promocję 

produktów oraz marki za pomocą 

konkursów adresowanych do pra-

cowników swoich kontrahentów, 

którzy zajmują się sprzedażą i 

dystrybucją produktów spółki. 

Pracownicy otrzymują nagrody 

m.in. za osiągnięcia najlepszych 

wyników sprzedażowych czy in-

nych aktywności w związku ze 

sprzedażą produktów Spółki. Or-

gan zgodził się, iż nagrody otrzy-

mywane przez sprzedawców sta-

nowią przychód z innych źródeł 

opodatkowany 10% zryczałtowa-

nym podatkiem dochodowym (art. 

30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF) a 

Spółka dokonując wypłat 

(świadczeń) takich nagród będzie 

zobowiązana do pobrania 10% 

zryczałtowanego podatku docho-

dowego, zgodnie z art. 41 ust. 4 

ustawy o PDOF. 

20 listopada 2018r. Dyrektor KIS 

wydał interpretację o sygn.0112-

KDIL3-3.4011.344.2018.2.AA. dla 

Spółki świadczącej usługi projekto-

we, która zapytała o możliwość za-

stosowania podwyższonych kosztów 

do pracy twórczej polegającej na 

wykonywaniu, opracowywaniu oraz 

tworzeniu projektów, koncepcji obli-

czeniowej i inżynierskiej, ekspertyz i 

opinii. Spółka zamierza wprowadzić 

miesięczną ewidencję czasu pracy 

związanej z tworzeniem dzieła oraz 

pracy nietwórczej. Organ jednak 

odmówił prawa do wyższych kosz-

tów twierdząc, że rejestracja czasu 

pracy jest czynnością techniczną a 

czas poświęcony na wykonanie zada-

nia nie jest wyznacznikiem udziału w 

prawie autorskim do utworu i na 

jego podstawie nie można określić 

wysokości wynagrodzenia należnego 

pracownikowi za korzystanie przez 

niego z przysługujących mu praw 

autorskich. Tylko jednoznaczne wyli-

czenie wartości honorarium pozwala 

na zastosowanie 50% KUP. 
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Konkursy dla 
pracowniko w 
dystrybutora  

Kasy fiskalne w 2019r. 

KIS o 50 % kosz-
tach two rco w  



Wydarzenia 

X Forum Finan-

so w Publicznych   

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Kancelaria, kolejny już raz, współuczest-

niczyła w Forum Finansów Publicznych 

w Toruniu. Jest to największa w Polsce 

konferencja dla służb finansowo-

księgowych jednostek sektora finansów 

publicznych. Stanowi jedyną w swoim 

rodzaju platformę wymiany wiedzy i do-

świadczeń w zakresie prawa finansów 

publicznych i rachunkowości budżetowej. 

Tym razem tematem przewodnim Forum 

było zamknięcie roku 2018 – sprawoz-

dawczość finansowa według nowych 

zasad. 

Joanna Rudzka poprowadziła warsztaty 

na temat bieżących problemów z zakresu 

rozliczeń VAT w sektorze Finansów Pu-

blicznych. Była mowa m.in. o 

• podatkowych aspektach planowania 

nowych inwestycji w kontekście 

wytycznych dotyczących kwalifiko-

walności VAT w projektach UE; 

• korekcie środków trwałych – inter-

pretacjach organów podatkowych i 

orzecznictwie; 

• metodyce należytej staranności z 25 

kwietnia 2018 r.; 

• split payment – praktycznym wymia-

rze stosowania nowych przepisów w 

pierwszych miesiącach ich obowią-

zywania oraz o 

• VATcie w instytucjach kultury – co 

robić wobec sprzecznych stanowisk 

organów i sądów. 

Ponadto, ponad 300 uczestników wyda-

rzenia dyskutowało m.in. o takich tema-

tach jak: informacja dodatkowa za 2018 

r., sprawozdania finansowe za 2018 r., 

windykacja należności w jsfp a wpłaty 

dłużników, budżet zadaniowy - problemy 

praktyczne, wycena należności w jsfp, 

leasing operacyjny a leasing finansowy w 

jsfp, bieżące problemy z zakresu rozlicza-

nia środków unijnych. 
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Kancelaria w 

mediach  

Infor —Czy wydatki na spotkania z klienta-

mi można ująć w kosztach. Wydatki ponie-

sione przez podatnika będą stanowiły dla 

niego koszty uzyskania przychodu, jeżeli 

zostaną spełnione określone warunki, 

m.in., że pozostają w związku z prowadzo-

ną przez podatnika działalnością gospodar-

czą. 17 września 2018 r. Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej wydał interpretację o 

sygn. 0111-KDIB1-1.4010.299.2018.1.ŚS, 

gdzie przyporządkował poszczególne ak-

tywności marketingowe spółki (takie jak 

m.in. spotkania, szkolenia, wyjazdy do 

fabryki, wydarzenia specjalne, testy) do 

reprezentacji i reklamy. 

Odliczenie VAT w okresie zawieszenia reje-

stracji. Organ podatkowy nie możne odmó-

wić prawa do odliczenia VAT podatnikowi 

w okresie unieważnienia jego rejestracji do 

celów VAT (z powodu braku złożenia dekla-

racji podatkowych), w przypadku gdy zo-

stały spełnione wymogi materialne. 12 

września 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej wydał wyrok ciekawy w 

kontekście szeroko dyskutowanych obec-

nie zasad zachowania należytej staranności 

przy odliczaniu VAT oraz ponownej reje-

stracji i wykreślania z rejestrów.  

Finanse Publiczne—Artykuł: Wywłaszcze-

nie za odszkodowaniem a podatek VAT. W 

długo oczekiwanym wyroku Trybunał Spra-

wiedliwości Unii Europejskiej (C 665/16) 

orzekł, że przeniesienie na rzecz Skarbu 

Państwa własności nieruchomości należą-

cej do podatnika, dokonane z mocy prawa i 

w zamian za zapłatę odszkodowania, pod-

lega opodatkowaniu VAT nawet wówczas, 

gdy ta sama osoba reprezentuje zarazem 

organ wywłaszczający i wywłaszczaną gmi-

nę oraz gdy osoba ta nadal w praktyce 

zarządza daną nieruchomością, a wypłata 

odszkodowania została dokonana tylko 

jako wewnętrzne przeksięgowanie w bu-

dżecie gminy.  

Komentarz ekspercki: VAT od nieodpłatnie 

przekazanej inwestycji. Gmina, realizując 

inwestycję w postaci infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej (nawet w ramach zadań 

własnych wynikających z ustawy o samo-

rządzie gminnym) działa w charakterze 

podatnika VAT i może odliczyć podatek 

naliczony związany z tą inwestycją, również 

poprzez korekty, jeśli w początkowym 

okresie nie była ona wykorzystywana do 

czynności opodatkowanych. Tak orzekł NSA 

w składzie 7 sędziów w wyroku z 1 paź-

dziernika br. (I FSK 294/15).  



 

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 2019r. 

• 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  
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Zapraszamy do nas 
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