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Szańowńi Pań stwo, 
 

rok 2018 kończymy licznymi nowelizacjami przepisów podatkowych, które ostatecznie 

podpisał Prezydent w ostatnich tygodniach. Były one przez nas omawiane w poprzed-

nich numerach. 2019 rok z pewnością będzie pełen wyzwań związanych z licznymi 

regulacjami uszczelniającymi pobór podatków. Budzą one obawy również wśród zwy-

kłych podatników: czy chociażby zaostrzona klauzula obejścia prawa nie wpłynie na ich 

bieżącą działalność dając organom podatkowym możliwość zakwestionowania niemal-

że każdej transakcji jeżeli przeprowadzona inaczej dałaby mniej korzystny rezultat 

podatkowy.  Z drugiej strony, obserwować będziemy działanie w praktyce pozytyw-

nych dla podatników rozwiązań takich jak IP Box czy 9% stawka CIT. 

W ostatnim w tym roku biuletynie omawiamy wpisujące się w ten trend, kolejne już,  

ostrzeżenie Szefa KAS — tym razem, skierowane do osób fizycznych prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółki kapitałowej. 

Wspominamy również o objaśnieniach podatkowych MF w odniesieniu do traktowania 

w VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. 

Analizujemy ponadto trzy ciekawe orzeczenia TSUE: 

- o VAT w umowach warunkowych i z odroczonym terminem płatności wynagrodzenia; 

- o umowie najmu i dzierżawy jako przekazaniu przedsiębiorstwa oraz  

-  wyrok w sprawie polskiego biura podróży. 

 

Życzymy Państwu miłej lektury i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku od całego 

Zespołu Kancelarii! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 



19 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok 

w polskiej sprawie C 422/17 Skarpa Travel sp. z o.o. Sprawa 

dotyczyła sporu pomiędzy Szefem Krajowej Administracji 

Skarbowej a Skarpą w przedmiocie interpretacji podatkowej 

wydanej przez Ministra Finansów dotyczącej momentu po-

wstania obowiązku podatkowego i sposobu obliczania VAT w 

przypadku pobrania zaliczki na poczet płatności za usługi 

turystyczne świadczone przez biuro podróży. Minister Finan-

sów uznał, że VAT jest wymagalny od otrzymanej zaliczki. 

Skarpa podnosiła zaś, że w celu ustalenia właściwej podstawy 

opodatkowania biuro podróży musi obliczyć swą rzeczywistą 

marżę zysku, co jednak nie jest możliwe bez znajomości rze-

czywistych kosztów, jakie poniesie na poprzednim etapie 

obrotu z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatni-

ków.  

TSUE wskazał, że w przypadku gdy biuro podróży pobiera 

zaliczkę na poczet zapłaty za usługi turystyczne, które będzie 

świadczyć turyście, VAT jest wymagalny w chwili otrzymania 

wspomnianej zaliczki, pod warunkiem że w chwili tej świad-

czone usługi turystyczne są precyzyjnie określone. Zgodnie z 

art. 308 dyrektywy VAT w odniesieniu do pojedynczej usługi 

świadczonej przez biuro podróży za podstawę opodatkowa-

nia uznaje się marżę zysku biura podróży, czyli różnicę między 

całkowitą kwotą, z wyłączeniem VAT, do zapłaty przez turystę 

a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro podróży z 

tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez innych 

podatników, w przypadku gdy transakcje te służą bezpośred-

niej korzyści turysty. 

Tymczasem w przypadku, gdy zaliczka wpłacana przez klienta 

jest równa całkowitej cenie lub istotnej części całkowitej ceny 

usługi turystycznej, a w chwili wpłaty tej zaliczki biuro podró-

ży nie poniosło jeszcze żadnych faktycznych kosztów lub tylko 

ograniczoną część całkowitych kosztów tej konkretnej usługi, 

uwzględnienie wyłącznie kosztów rzeczywiście poniesionych 

przez biuro podróży w chwili owej zapłaty może w niektórych 

przypadkach uniemożliwić odliczenie całości lub części tych 

kosztów całkowitej ceny, z wyłączeniem VAT, owej usługi i w 

konsekwencji może zniekształcać sposób obliczenia podstawy 

opodatkowania, jak został on ustanowiony w art. 308 dyrek-

tywy VAT. Ponadto biuro podróży może nie być w stanie usta-

lić faktycznych kosztów konkretnej usługi turystycznej w od-

niesieniu do danego turysty w chwili wpłaty przez niego zwią-

zanej z nią zaliczki. 

W związku z tym w sytuacjach tego rodzaju, marża zysku 

biura podróży może zostać określona na podstawie oszaco-

wania faktycznych kosztów całkowitych, jakie ostatecznie 

poniesie. W celu dokonania takiego oszacowania biuro po-

dróży powinno uwzględnić, w stosownych przypadkach, kosz-

ty dotychczas faktycznie poniesione w momencie wpłaty 

zaliczki. Poprzez odjęcie od łącznej ceny podróży całkowitego 

szacunkowego kosztu biuro podróży uzyskuje przewidywalną 

marżę zysku. Podstawa opodatkowania VAT podlegającego 

zapłacie w związku z wpłatą zaliczki jest obliczana poprzez 

pomnożenie kwoty tej zaliczki przez procent, jaki stanowi 

określona w ten sposób przewidywalna marża zysku w całko-

witej cenie podróży. Zdaniem Trybunału, można rozsądnie 

oczekiwać od dochowującego zwykłej staranności biura po-

dróży, że dokona ono dość szczegółowego oszacowania łącz-

nych kosztów konkretnej podróży celem określenia całkowi-

tej ceny podróży. 

Rozwiązanie to pozostaje bez uszczerbku dla faktu, że z chwi-

lą, w której biuro podróży będzie znało ostateczne koszty 

faktyczne konkretnej podróży, powinny one zostać uwzględ-

nione dla celów określenia VAT zgodnie z art. 308 dyrektywy 

VAT, w razie potrzeby poprzez korektę deklaracji VAT złożo-

nej w chwili otrzymania zaliczki. 
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Sposo b opodatkowańia zaliczki ńa usługi biur podro z y  



TSUE o VAT w 
umowach wa-
ruńkowych i z 
odroczońym 
termińem 
płatńos ci  

Trybunał Sprawiedliwości  UE wydał ciekawy wyrok w sprawie dotyczącej opodatkowania agencji 

zawodowych graczy piłki nożnej w przypadku płatności rozłożonej na raty i uzależnionej od wa-

runku. Co prawda orzeczenie odnosi się do dość specyficznej działalności gospodarczej, jednak 

tezy wyroku są przydatne dla wielu podatników podpisujących umowy zawierające odniesienie 

wypłaty wynagrodzenia do warunku, rat, transzy, okresów rozliczeniowych czy rezultatu. Sprawa 

(sygn. C 548/17, orzeczenie z dnia 29 listopada 2018 r.) dotyczyła spółki, która świadczy usługi 

agenta sportowego w dziedzinie zawodowej piłki nożnej. W przypadku gdy spółka dokona sku-

tecznego transferu zawodnika do klubu, otrzymuje prowizję od tego klubu, pod warunkiem że 

zawodnik podpisze następnie umowę o pracę i otrzyma licencję wydaną przez związek piłki noż-

nej. Prowizja ta jest wypłacana spółce z częstotliwością co pół roku, dopóki zawodnik pozostaje 

związany umową z owym klubem i licencją z niemieckim związkiem piłki nożnej. W roku 2015 w 

następstwie kontroli skarbowej urząd skarbowy uznał, że zważywszy na „zasadę memoriałową”, 

spółka już w roku 2012 powinna była objąć VAT wymagalne w roku 2015 prowizje odnoszące się 

do umów na czas określony zawodników, i wydał odpowiednią decyzję korygującą. 

Trybunał przypomniał, że z jednej strony, zgodnie z art. 63 dyrektywy VAT zdarzenie powodujące 

powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a podatek staje się wymagalny w momencie 

dostarczenia towarów lub wykonania usług. Z drugiej strony, zgodnie z art. 64 ust. 1 dyrektywy 

VAT, w przypadku transakcji związanych z płatnością rat świadczenie usług uważa się za dokona-

ne w rozumieniu art. 63 z upływem okresów, których płatności te dotyczą. Zdarzenie powodujące 

powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku związanego z takim świadczeniem 

należy uznać za mające miejsce nie w dniu transferu, lecz z upływem okresów, których dotyczą 

płatności dokonywane przez klub. 

W konsekwencji, za niezgodne z dyrektywą uznano twierdzenie organów podatkowych, iż już w 

dniu transferu nastąpił obowiązek zapłaty podatku VAT związanego ze świadczeniem przez agen-

ta usług pośrednictwa odnoszących się do zawodowych graczy piłki nożnej w odniesieniu do któ-

rego to świadczenia dokonano warunkowych, rozłożonych na raty płatności przez okres kilku lat 

po transferze. 
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19 grudnia 2018 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C 17/18 dotyczącej zakresu zastosowania wyłącze-

nia z opodatkowania podatkiem VAT oraz świadczenia kompleksowego.  Postępowanie toczyło się 

na gruncie postępowania karnego wszczętego przeciwko rumuńskiej spółce i jej członkom zarządu, 

za unikanie opodatkowania, na tej podstawie, że po odliczeniu VAT od faktur za budowę restauracji 

nie dokonali korekty tego podatku w chwili oddania jej w najem.  

Trybunał orzekł, iż pojęcie „przekazania całości lub części majątku” nie obejmuje transakcji, poprzez 

którą nieruchomość służąca do celów działalności handlowej zostaje oddana w najem, wraz ze 

wszystkimi środkami trwałymi i składnikami inwentarza niezbędnymi do prowadzenia tej działalno-

ści, nawet jeśli najemca kontynuuje działalność wynajmującego pod tą samą nazwą. Oznacza to, iż 

spółka nie miała prawa do wyłączenia transakcji z VAT. Ponadto, oddanie nieruchomości w najem 

stanowi świadczenie główne, wobec którego inne świadczenia, to znaczy oddanie w najem środków 

trwałych i składników inwentarza, mają jedynie charakter dodatkowy.  

TSUE o umo-
wie ńajmu i 
dzierz awy oraz 
o s wiadcze-
ńiach kom-
pleksowych  
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Ostrzez eńie KAS – rozliczeńia między wspo lńikiem a spo łką 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał ostrzeżenie podat-

kowe skierowane do osób fizycznych prowadzących jednoosobo-

wą działalność gospodarczą oraz będących wspólnikami spółki 

kapitałowej, przy czym działalność spółki jest zasadniczo zbieżna 

z przedmiotem działalności osoby fizycznej, jako przedsiębiorcy.  

Działalność ta dotyczyć może w szczególności organizacji wyda-

rzeń marketingowych (promocyjnych, edukacyjnych), których 

założeniem jest osobiste zaangażowane wspólnika (osoby fizycz-

nej).  

Zdaniem Szefa KAS aktywności niektórych z tych podmiotów 

uzasadniają przypuszczenie, że mogłyby one być przedmiotem 

decyzji wydanej z zastosowaniem przepisów klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania. Opisywany w komunikacie schemat 

działania (obejmujący m.in. kompensatę wzajemnych zobowią-

zań wspólnika i spółki) mógłby, zdaniem Szefa KAS, skutkować 

wszczęciem postępowania „klauzulowego” ze względu na wystę-

powanie przesłanki sztuczności działania, nakierowanego głów-

nie na osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej w danych 

okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podat-

kowej.  
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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. 

 

 

 

VAT od zbycia nieruchomości 
 

MF wskazało na kryteria kwalifikacji zbycia nieruchomości w świe-

tle dotychczasowego orzecznictwa sądowego.  

Przykładowo wyjaśniono, że przy ocenie czy składniki majątku 

powinny być uznane za (i) przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 

6 pkt 1 ustawy o VAT czy też (ii) zorganizowaną część przedsiębior-

stwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT uwzględnić należy, 

zdaniem MF, następujące okoliczności: 

1) zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej 

dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych 

będących przedmiotem transakcji oraz 

2) faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o 

składniki będące przedmiotem transakcji. 

Oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji. 

Tym samym, w przypadku, gdy konieczne dla kontynuowania dzia-

łalności gospodarczej jest angażowanie przez nabywcę innych 

składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub po-

dejmowanie dodatkowych działań, brak jest możliwości stwierdze-

nia, że w danym przypadku zespół składników majątkowych stano-

wi przedsiębiorstwo lub ZCP. 

W celu ustalenia czy przenoszony na nabywcę zespół składników 

umożliwia kontynuację działalności prowadzonej przez zbywcę 

należy ustalić czy oprócz przeniesienia standardowych elementów 

typowych dla transakcji nieruchomościowych opodatkowanych 

VAT na nabywcę są przeniesione wszystkie poniżej wskazane ele-

menty: 

• prawa i obowiązki z umów dotyczących finansowania, 

• umowy o zarządzanie nieruchomością; 

• umowy zarządzania aktywami; 

• należności o charakterze pieniężnym związane z przenoszo-

nym majątkiem. 

Objaśnienia zwierają też uwagi co do powiązanych ruchomości czy 

praw z zabezpieczeń, umów serwisowych itp. 

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe, 

które przedstawiają okoliczności, w których dana transak-

cja zbycia nieruchomości komercyjnych, tj. nieruchomości 

przeznaczonych do celów działalności gospodarczej gene-

rujących periodycznie przychody na rzecz jej właściciela w 

przeważającej mierze z tytułu umów najmu, dzierżawy lub 

umów o podobnym charakterze, powinna być zakwalifiko-

wana jako zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowa-

nej części (ZCP), czyli czynność niepodlegająca ustawie o 

VAT.  Objaśnienia przedstawiają okoliczności, na jakie 

powinien zwracać uwagę podatnik dokonujący dostawy 

nieruchomości komercyjnych w celu ustalenia prawidło-

wego sposobu opodatkowania VAT.  

 



 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych 
doświadczeniach.  

Joanna Rudzka odpowiadała na kolejne 

pytania czytelników Miesięcznika Finanse 

Publiczne. Tym razem wątpliwości budziły 

opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywie-

nie  

Od września w jednej z placówek zespołu 

ekonomiczno--administracyjnego szkół 

(ZEAS) dzieci korzystają z przedłużonego 

pobytu w przedszkolu oraz z wyżywienia w 

formie cateringu (co do tej pory nie funkcjo-

nowało w żadnej z placówek). Szkoła podpi-

sała umowę z firmą cateringową, która na 

tej podstawie codziennie dostarcza posiłki, 

a za wykonane usługi wystawia fakturę. 

Wpłaty za posiłki i przedłużony pobyt dzieci 

w przedszkolu są wnoszone przez rodziców 

na konto szkoły. Czy ZEAS również powinien 

wystawiać fakturę VAT z adnotacją, że 

sprzedaż jest zwolniona z podatku? W in-

nych placówkach ZEAS wystawia fakturę 

zbiorczą na koniec miesiąca, ale tam szkoły 

same przygotowują posiłki, natomiast w 

tym przypadku szkoła dokonuje zakupu już 

gotowych dań. (…) 

Obecnie można rozważyć ewentualną zmia-

nę praktyki wynikającej ze stanowiska KIS, 

ponieważ pojawia się coraz liczniejsze 

orzecznictwo potwierdzające brak koniecz-

ności opodatkowania omawianych wpły-

wów. 

 

 

Budynek czy budowla: ustalenie podatku 

od nieruchomości—Artykuł 

W wyroku z 13 grudnia 2017 r. Trybunał 

Konstytucyjny orzekł, że nie można uznać 

za budowlę obiektu budowlanego, który 

spełnia kryteria bycia budynkiem, ponieważ 

argumentacja funkcjonalna nie może służyć 

zwiększeniu powinności jednostek. Nie-

dawny wyrok NSA zdaje się jednak wskazy-

wać, że wytyczne Trybunału nie w każdym 

przypadku będą miały zastosowanie. 

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) 

wydał 8 maja 2018 r. orzeczenie (II FSK 

1281/16) w sprawie traktowania budowli 

na cele ustalenia podatku od nieruchomo-

ści. NSA zgodził się z organem podatkowym 

(tu: samorządowym), że takie obiekty jak 

silos do cukru z wieżą operacyjną, studnia 

głębinowa, studzienka betonowa, osadnik 

radialny wraz z pompownią oraz osadnik 

wód spławiakowych – stanowią budowle i 

nie mogą w związku z tym podlegać ko-

rzystniejszemu opodatkowaniu przewidzia-

nemu dla budynków. Sąd potwierdził tym 

samym klasyfikację dokonaną przez organ 

podatkowy, opierając swe wnioski na anali-

zie elementów funkcjonalnych tych obiek-

tów budowlanych – przeznaczenia, wypo-

sażenia oraz sposobu i możliwości wykorzy-

stania ich jako całości. 

 

Co ciekawe, NSA uznał, że w rozpatrywanej 

sprawie nie ma zastosowania orzeczenie 

Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK lub 

Trybunał) z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). 

Trybunał podkreślał w nim, 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 jedno-

stek. (…) 
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Kańcelaria w 

mediach  



 

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. 

Czym się zajmujemy? 

• 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 

 
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 

LOGO FIRMY 

1. wiersz adresu wysyłkowego 

2. wiersz adresu wysyłkowego 

3. wiersz adresu wysyłkowego 

4. wiersz adresu wysyłkowego 

5. wiersz adresu wysyłkowego 


