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Szańowńi Pań stwo, 
 

wczoraj Komisja UE opublikowała projekt decyzji pozwalającej Polsce na wprowadze-

nie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. obowiązkowego split payment 

(mechanizmu podzielonej płatności) w wielu branżach. Podmioty sprzedające i naby-

wające m.in. usługi budowlane, części samochodowe, produkty metalowe, oleje, 

sprzęt elektroniczny oraz inne ze 152 wymienionych w załączniku do decyzji, muszą 

przygotować się do zmian.  

W pierwszym w tym roku biuletynie opisujemy dwa projekty autorstwa Ministerstwa 

Sprawiedliwości: nowej ustawy o  odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (który 

trafił już pod obrady Sejmu) oraz nowelizację KKS zaostrzającą sankcje podatkowe 

(obecnie w konsultacjach publicznych).  

Wspominamy ponadto o tematyce ograniczeń rozpoznawania w kosztach niektórych 

usług niematerialnych (takich jak HR, public relations, finansowe, ubezpieczeniowe 

czy doradcze) jak również podwyższonych 50 % kosztów twórców.  

Omawiamy też orzeczenie NSA dotyczące podatku od dzierżawionych nieruchomości 

będących w trwałym zarządzie oraz orzeczenia TSUE odnoszące się do: 

− proporcji odliczania VAT od kosztów mieszanych zakładu głównego (centrali) i 

oddziału oraz 

− podsłuchów w postępowaniu podatkowym.   

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 



Minister Finansów opublikował 

planowaną treść interpretacji ogól-

nej w sprawie podwyższonych KUP 

twórców. W dokumencie wskazano 

na warunki formalne rozpoznawania 

50% kosztów i wyjaśniono kto 

uprawniony jest do tej preferencji, 

w świetle nowych przepisów. Jed-

nakże, w planowanej interpretacji 

brakuje odniesienia się do licznych 

niejasności zgłaszanych przez płatni-

ków w odniesieniu do interpretacji 

przepisu wprowadzającego rodzaje 

przychodów, do których można 

stosować podwyższone KUP.  

MF ostrzega, że w celu zastosowania 

50% kosztów uzyskania przycho-

dów:  

 

 

 

 

Naczelny Sąd Administracyjny  

wydał wyrok (sygn. II FSK 3229/16) 

odnoszący się do zagadnienia pod-

miotu zobowiązanego do zapłaty 

podatku od nieruchomości od 

budynków, które jednocześnie są 

przedmiotem trwałego zarządu i 

dzierżawy. Sprawa dotyczyła bu-

dynków na działkach stanowiących 

własność Skarbu Państwa wydzier-

żawionych przez podmiot posiada-

jący je w trwałym zarządzie 

(Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wych i Autostrad). Nieruchomość 

ta wykorzystywana jest jako Miej-

sce Obsługi Podróżnych i jest 

dzierżawiona dzierżawcy, który 

prowadzi na niej działalność go-

spodarczą, tj. stację paliw. Spór 

toczył się o to kto (czy podmiot 

posiadający trwały zarząd) jest z 

tego tytułu podatnikiem podatku 

od nieruchomości. Organ podatko-

wy stwierdził, że ponieważ w dniu 

podpisania umów działki znajdo-

wały się w trwałym zarządzie to 

spółka będąca dzierżawcą nieru-

chomości – jako dalszy posiadacz 

zależny – nie będzie podatnikiem 

od rzeczonych nieruchomości i 

posadowionych na niej budynków. 

NSA wyraził tu jednak inną opinię.  

Zdaniem Sądu, zarządca występuje 

jako strona i składa oświadczenia 

woli, ale nie działa w imieniu wła-

snym, lecz w imieniu reprezento-

wanego. Stroną umów cywilno-

prawnych dotyczących nierucho-

mości, zawieranych przez jednost-

kę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej jest Skarb 

Państwa, jako właściciel nierucho-

mości.  W konsekwencji, w sytuacji 

wydzierżawienia lub wynajęcia 

rzeczy będącej w trwałym zarzą-

dzie, podatnikiem będzie dzierżaw-

ca (najemca) jako posiadacz zależ-

ny. Innymi słowy, podatnikiem 

podatku od nieruchomości Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego oddanych w posia-

danie zależne jest posiadacz rów-

nież wówczas, gdy umowa została 

zawarta za pośrednictwem trwałe-

go zarządcy. Tego typu umowy są 

traktowane jako zawarte z właści-

cielem – Skarbem Państwa lub 

jednostką samorządu terytorialne-

go, co skutkuje tym, że podatni-

kiem jest posiadacz zależny.  
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Ińterpretacja 
ogo lńa -
„autorskie” 
koszty uzyska-
ńia przycho-
do w 

Podatek od                                                                    
ńieruchomos ci                                              

(1) nie jest wystarczające oświadczenie 

pracodawcy i pracownika stwierdzają-

ce, że została wykonana praca twórcza, 

bez określenia jaki utwór powstał, (2) 

pracodawca powinien wyodrębnić w 

ramach wynagrodzenia ze stosunku 

pracy honorarium autorskie oraz pozo-

stałe wynagrodzenie; wysokość hono-

rarium autorskiego może wynikać z 

umowy o pracę lub z innych regulacji 

obowiązujących u pracodawcy, np. z 

regulaminu wynagradzania, (3) niewy-

starczające jest procentowe określenie 

w umowie o pracę czasu przeznaczone-

go przez pracownika na pracę twórczą 

lub ustalenie go na podstawie ewiden-

cji czasu pracy, gdyż z takiego wyróż-

nienia nie wynika, czy jakikolwiek 

utwór rzeczywiście powstał. 



Projekty MS 
—
zaostrzeńie 
sańkcji KKS 
oraz odpo-
wiedzialńos c  
podmioto w 
zbiorowych 

Sejm pracuje już nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości ustawy, która zastąpić ma 

ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary. Najważniejszą różnicą w stosunku do obecnego stanu prawnego jest możliwość 

wszczęcia postępowania wobec firmy lub jednostki bez uprzedniego skazania osoby fizycz-

nej. Dziś odpowiedzialność ta jest wtórna. Nowa ustawa określa zasady odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych: (1) za czyn zabroniony pod groźbą kary jako przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; (2) w związku z osiągnięciem korzyści majątkowej z czynu zabro-

nionego pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; (3) związanej z 

działaniami tzw. sygnalistów.  

Postępowanie będzie wszczynane jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu 

zabronionego stanowiącego podstawę tej odpowiedzialności. Nie będzie tu wymagane 

ustalenie konkretnej osoby fizycznej jako sprawcy przestępstwa. Proponowana konstrukcja 

budzi wiele wątpliwości z punktu widzenia dyskrecjonalności organów, które będą upraw-

nione do wszczynania podstępowań bez uprzedniego wyroku sądowego.  

Ustawa zawiera też wysokie kary pieniężne – od 30 tysięcy do 30 milionów zł oraz karę 

rozwiązania podmiotu zbiorowego (np. spółki). W tym drugim przypadku sąd może orzec o 

przeniesieniu majątku podmiotu na rzecz Skarbu Państwa. Możliwy będzie też przepadek 

mienia jeżeli pochodzi, chociażby pośrednio, z czynu zabronionego albo służył do popełnie-

nia czynu zabronionego.  

Podmiot zbiorowy zdefiniowany będzie jako osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, w tym 

również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego 

lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji 

oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków. Projekt rozszerza odpowiedzialność również za 

podwykonawców oraz pracowników i osoby działające w interesie lub na rzecz podwyko-

nawców jeżeli  podmiot uzyskał, chociażby pośrednio, korzyść majątkową. Przesłanki zawi-

nienia przez podmiot zbiorowy będą obejmować winę w wyborze albo nadzorze oraz tak 

zwaną winę organizacyjną. Zwolnienie z 

odpowiedzialności będzie możliwe, jeśli 

wszystkie obowiązane organy i osoby 

uprawnione do działania w imieniu lub 

w interesie podmiotu zachowały należy-

tą staranność.  

 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało też projekt zmian w ustawie Kodeks Karny 

Skarbowy. Jest to kolejna nowelizacja w ramach w tzw. uszczelniania systemu podatkowe-

go oraz egzekwowania innych, należnych Skarbowi Państwa danin publicznoprawnych. 

Zdaniem MS na potrzebę dokonania zmian wskazuje praktyka organów podatko-

wych. Postulują one wprowadzenie regulacji rozluźniających (ich zdaniem) nazbyt sztywne 

zasady postępowania, nie gwarantujące szybkiej, a nade wszystko skutecznej reakcji na fakt 

popełnienia przestępstwa czy wykroczenia karnoskarbowego. W projekcie proponuje się 

wprowadzenie szeregu zmian zarówno w części materialnej, jak i procesowej.  

Planowana jest m.in. likwidacja możliwości złożenia przez podatnika tzw. czynnego żalu po 

rozpoczęciu przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności 

sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykro-

czenia skarbowego. Czynny żal nie będzie możliwy również w sytuacji gdy te czynności nie 

dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania o czyn zabroniony.  MS proponuje w spo-

sób radykalny zaostrzyć sankcje. M.in. nastąpić ma podwyższenie najniższej liczby stawek 

dziennych kary grzywny za przestępstwo skarbowe z 10 do 20 czy podwyższenie wysokości 

kary łącznej pozbawienia wolności do 20 lat. Zmiany obejmą też przedawnienie karalności i 

rozszerzenie katalogu przypadków w których sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej 

działalności jak również wprowadza się instytucję wyzbycia się prawa własności. 
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Ograńiczeńia w KUP ńabywańych usług ńiematerialńych 

24 stycznia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 

dwie ciekawe interpretacje w dyskutowanym obecnie gorąco 

temacie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów usług nie-

materialnych nabywanych od podmiotów powiązanych (sygn. 

0111-KDIB1-1.4010.571.2018.2.NL oraz 0111-KDIB1-

1.4010.473.2018.2.NL). Sprawa dotyczyła Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością, należącej do międzynarodowej Grupy kapi-

tałowej, w której wdrożono Centrum Usług Wspólnych. Głównym 

zadaniem CBS jest centralizacja usług wsparcia i świadczenie ich 

na rzecz podmiotów z Grupy. W ramach CBS, Usługodawca udzie-

la wsparcia m.in. w obszarze Finanse i Sekretariatu Generalnego.  

Organ uznał, iż podatnik nie musi stosować ograniczeń do nastę-

pujących usług: 

− 66.19.9 PKWiU Pozostałe usługi wspomagające usługi finan-

sowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytal-
nych), gdzie indziej niesklasyfikowane 

− 69.20 PKWiU usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie au-

dytu; usługi doradztwa podatkowego 

− 69.10 Usługi prawne 

− 63.99 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
Zaś ograniczenia stosują się, zdaniem KIP, do usług poniższych: 

− 66.29.19.0 PKWiU Pozostałe usługi wspomagające ubezpie-

czenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowa-
ne, 

− 70.21.10 Usługi w zakresie stosunków międzyludzkich 

(public relations) i komunikacji. 
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TSUE o nieprawomocnie zdobytych podsłuchach. 

17 stycznia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w spra-

wie C-310/16 dotyczącej warunków i zakresu zastosowania w sprawach podatko-

wych podsłuchów zdobytych niezgodnie z prawem. TSUE opierał się przy tym nie 

tylko na przepisach podatkowych ale i na postanowieniach Karty praw podstawo-

wych Unii Europejskiej – w tym zasadzie praworządności i legalności. TSUE orzekł, iż 

przepisy unijne nie stoją na przeszkodzie, w kontekście zasady skuteczności ścigania 

w sprawach przestępstw z dziedziny podatku od wartości dodanej (VAT), stosowaniu 

przez sąd krajowy przepisu krajowego stanowiącego, że należy odrzucić w postępo-

waniu karnym dowody, takie jak nagrania z podsłuchów telefonicznych, wymagające 

uprzedniej zgody sądu, jeśli tę zgodę wydał niewłaściwy sąd, nawet jeżeli tylko za 

pomocą tych dowodów można wykazać popełnienie rozpatrywanych przestępstw.  

 

TSUE o proporcji odliczania VAT kosztów mieszanych zakładu głównego (centrali) i 

oddziału. 

 

24 stycznia 2019 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-165/17 dotyczącej współczynnika odliczenia VAT od wydatków mieszanych 

zakładu zagranicznej osoby prawnej (tj. wiążących się zarówno z czynnościami opodatkowanymi jak i zwolnionymi np. usługi finanso-

we czy ubezpieczeniowe). Trybunał zajął się sporem pomiędzy Morgan Stanley & Co International plc a francuskim ministrem gospo-

darki i finansów w przedmiocie odliczenia VAT zapłaconego przez paryski oddział Morgan Stanley, po pierwsze, od wydatków prze-

znaczonych do realizacji transakcji zakładu głównego znajdującego się w Zjednoczonym Królestwie, a po drugie, od ogólnych kosz-

tów służących realizacji zarówno transakcji zakładu głównego, jak i oddziału. Osią tego zagadnienia było na ile obroty VAT oddziału i 

centrali powinny wpływać na wyliczenia ich współczynników dla celów odliczenia VAT w każdym z krajów członkowskich.  TSUE tym-

czasem zgodził się z organem podatkowym, iż co do zasady obliczanie proporcji w sposób odrębny (tj. bez uwzględniania obrotów 

VAT centrali czy odpowiednio zakładu) nie jest prawidłowe. Należy przy tym podkreślić, że z polskiej praktyki wynika takie właśnie – 

odrębne – rozliczanie oddziału.  

Trybunał orzekł, iż w odniesieniu do wydatków oddziału, które są przeznaczone wyłącznie jednocześnie do realizacji transakcji opo-

datkowanych i transakcji zwolnionych, dokonanych przez zakład główny tego oddziału znajdujący się w innym państwie, należy za-

stosować proporcję podlegającą odliczeniu wynikającą z ułamka, na którego mianownik składa się obrót, z wyłączeniem podatku, 

złożony z tych tylko transakcji, a na którego licznik składają się transakcje opodatkowane, które uprawniałyby do odliczenia także 

wtedy, gdyby zostały dokonane w państwie członkowskim rejestracji tego oddziału. Zaś aby ustalić proporcję podlegającą odliczeniu 

mającą zastosowanie do kosztów ogólnych oddziału, które służą jednocześnie do realizacji transakcji dokonanych przez ten oddział 

w tym państwie i transakcji dokonanych przez jego zakład główny z siedzibą w innym państwie, w mianowniku ułamka należy 

uwzględnić transakcje realizowane zarówno przez ten oddział, jak i przez ten zakład główny, przy czym w liczniku tego ułamka, 

oprócz transakcji opodatkowanych zrealizowanych przez tenże oddział należy umieścić tylko transakcje opodatkowane zrealizowane 

przez zakład główny, które również uprawniałyby do odliczenia, gdyby zostały dokonane w państwie rejestracji oddziału.  



Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Opinia dla „Rzeczpospolitej"  Nagranie 

zdobyte bez zgody sądu nie może być 

dowodem w sprawie wyłudzeń VAT – 

orzekł TSUE w sprawie Bułgarii.  

W postępowaniu karnym należy odrzucić 

takie dowody jak nielegalne podsłuchy, 

nawet jeżeli tylko w ten sposób można 

wykazać wyłudzenia VAT.T SUE orzekł, że 

obowiązek zapewnienia skutecznego 

poboru środków nie zwalnia z poszano-

wania zasady legalności i praworządno-

ści, stanowiącej jedną z nadrzędnych 

wartości Unii. Trybunał zaznaczył, iż pod-

słuchy telefoniczne są ingerencją w pra-

wo do życia prywatnego, zapisane w art. 

7 Karty Praw Podstawowych. Taka inge-

rencja może być dopuszczalna wyłącznie 

jeśli: została przewidziana w ustawie, jest 

niezbędna przy zachowaniu zasady pro-

porcjonalności oraz rzeczywiście odpo-

wiada celom interesu ogólnego uznanym 

przez Unię.  

Joanna Rudzka, doradca podatkowy: 

"Powołując się na zasadę praworządno-

ści, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał za 

zgodne z unijnym prawem przepisy za-

braniające wykorzystania podsłuchów, 

gdy zgodę na nie wydał niewłaściwy sąd. 

Tymczasem w Polsce podsłuchy mogą 

być stosowane bez zgody sądu, a podat-

nik może się o tym nie dowiedzieć. Nieo-

kreślone są też ramy korzystania z nich. 

Nie ma pewności, czy dowodem może 

być samo nagranie czy także stenogram. 

Taka sytuacja wymaga rozstrzygnięcia, 

tym bardziej że organy coraz częściej 

stosują podsłuchy jako dowód w postę-

powaniu, głównie w sprawach wyłudzeń 

VAT. Niestety NSA nie wydał oczekiwanej 

przez podatników uchwały, a RPO wyco-

fał wniosek o zbadanie konstytucyjności 

przepisów. Choć są to rozwiązania wy-

mierzone w mafie, ingerują w prawo do 

życia prywatnego i mogą też dotknąć 

zwykłych podatników."  
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Infor — Konkursy dla pracowników a 

ryczałt 10% 

Przedsięwzięcie można określić mianem 

konkursu, jeśli istnieje w nim element 

współzawodnictwa w celu osiągnięcia 

najlepszego rezultatu. W powszechnym 

rozumieniu konkurs to postępowanie 

mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź 

kilku zwycięzców spośród grupy najlep-

szych uczestników spełniających określo-

ne kryteria. Również ważnym jak element 

współzawodnictwa jest strona formalna 

całego przedsięwzięcia. Konieczne jest 

bowiem sporządzenie regulaminu konkur-

su, w którym określona zostanie nazwa 

konkursu, organizator, uczestnicy konkur-

su, nagrody oraz sposób wyłonienia zwy-

cięzców. 

W przypadku konkursów adresowanych 

do pracowników kontrahenta podatnik 

pełnił funkcję płatnika 10% zryczałtowa-

nego podatku dochodowego od nagród 

przekazywanych laureatom tego konkur-

su. Zobowiązany jest zatem odprowadzić 

podatek na konto właściwego urzędu 

skarbowego i sporządzić deklarację PIT-

8AR, ujmując w niej kwotę zryczałtowane-

go podatku dochodowego.  

 

Infor—Tworzenie projektów, ekspertyz, 

opinii budowlanych a 50% koszty uzyska-

nia przychodu 

Czy do świadczenia pracy twórczej, która 

polega na wykonywaniu, opracowywaniu 

oraz tworzeniu projektów, koncepcji obli-

czeniowej i inżynierskiej dotyczącej tych 

projektów, ekspertyz i opinii można zasto-

sować 50% koszty uzyskania przychodu? 

Istotne jest, aby utwór faktycznie powstał, 

co powinno być udowodnione oraz że za 

przejęcie utworu pracodawca zapłacił 

konkretną określoną kwotowo wartość. 

Honorarium ma stanowić zapłatę 

(wynagrodzenie wyrażone kwotowo) za 

korzystanie przez pracodawcę z praw 

autorskich przysługujących pracownikowi. 



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią Doradztwa Podatkowego. Posiadamy 

ponad 15 letnie 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 pol-

skie i światowe przedsiębiorstwa oraz podmioty publiczne. 

 

Naszym Klientom zawsze oferujemy rozwiązania, nigdy nie pozostawia-

jąc ich samych z akademickimi analizami przepisów prawa podatkowego. 

Rozumiemy biznes i pomagamy mu się rozwijać. 

O ńas: Aktualńe szkoleńia dla SFP 

• VAT 2019 – zmiany i nowości w 

sektorze publicznym. 

• Podatki w kulturze 2019r. 

• 50 % autorskie koszty twórców 
w 2019r., zmiany w przepisach, 
interpretacje,  orzeczenia oraz 
planowana interpretacja ogólna 
MF. 

• Kwalifikowalność VAT w projek-

tach unijnych. 

• Wybrane aspekty podatkowe 

planowanych inwestycji i mo-
dernizacji. 

• Opodatkowanie dotacji VAT. 

• VAT w nieruchomościach – 
specyfika sektora finansów 
publicznych w świetle najnow-
szego orzecznictwa i zmian w 
przepisach. 

• Wprowadzenie do VAT dla no-

wych pracowników jednostek. 

• OZE a VAT. 

• I wiele innych,  również za-

mknięte.  

 
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 


