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Szanowni Pan stwo, 
 

Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła zamiar przeprowadzenia w III i IV kwartale 2019r. 

kontroli w samorządach, których celem ma być sprawdzenie jak radzą sobie one z 

obowiązkami z zakresu VAT, w szczególności badający interesować będą się centraliza-

cją VAT.  W lutowym newsletterze próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie jak  przy-

gotować się do tych kontroli.  

Omawiamy ponadto orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, zapadłe co prawda na 

gruncie niemieckiego podatku, jednak mogące wpłynąć na zagadnienie polskiego exit 

tax.  

Wspominamy też o ciekawej interpretacji KIS w odniesieniu do odliczania VAT w kon-

sorcjum oraz o orzeczeniu WSA precyzującym jakie koszty pracownicze można ująć w 

uldze B+R.  

Ministerstwo wydało ponadto objaśnienia podatkowe wskazujące na obowiązki w 

zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR), które budzą wiele kontrower-

sji np. co do konieczności zgłaszania umów zlecenie czy samozatrudnienia (jako opty-

malizacji wobec umowy o pracę).  Poświęcamy im zatem również krótki komentarz.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Centralizacja – geneza  

Walcząc o prawo do odliczenia samorządy doprowadziły do 

dwóch przełomowych orzeczeń tj. TSUE z 29 września 2015 r. 

oraz NSA z 26 października 2015r. Na mocy zaś ustawy z dnia 5 

września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku 

zw. ustawy centralizacyjnej zostały one obowiązane do podję-

cia rozliczania wraz z jednostkami najpóźniej od 1 stycznia 

2017 r. JST musiały też złożyć do US odpowiednią dokumenta-

cję wraz załącznikami. Można się zatem domyślać, iż przedmio-

tem kontroli będzie terminowość dokonania centralizacji i 

spełnienie wymogów dokumentacyjnych.  

Przyjęte procedury i ich weryfikacja w jednostce  

Powstała konieczność dostosowania się do nowego sposobu 

rozliczania VAT. Paradoksalnie, mimo iż ilość podatników się 

zmniejszyła (gdyż zakłady i jednostki, które były VAT-owcami 

musiały się wyrejestrować) to liczba obowiązków w tym zakre-

sie znacznie się zwiększyła. Wynikało to z faktu, iż jednostkom 

budżetowym, które dotychczas korzystały ze zwolnienia pod-

miotowego dodano obowiązki w zakresie rozliczania podatku 

od wykonywanych przez nie czynności takich jak najem po-

wierzchni (np. pod sklepik, sal szkolnych dla szkół językowych, 

sal fitness, hali przyszkolnych czy sal gimnastycznych), opłat za 

ustawienie maszyn vendingowych, opłat za udostępnienie 

dachu, wynagrodzenia za różnego typu usługi czy sprzedaże i 

wielu innych. Zapewne zatem, kontrolerzy badać będą czy tego 

rodzaju wpływy są przez jednostki wskazywane.  

Konieczne było również prowadzenie procedur. W tym celu JST 

decydowały się na różne warianty. Najczęściej przyjmowanym 

modelem został model deklaracji cząstkowych (wypełnianych 

przez jednostki organizacyjne) i deklaracji VAT scentralizowa-

nych jak również cząstkowych rejestrów VAT centralizowanych 

potem w jedną ewidencję VAT.  Bardzo możliwe więc, iż kon-

trolą objęte będzie czy jednostki przyjęły procedury i jak prze-

biega ich stosowanie. Warto zatem zweryfikować stan i aktual-

ność dokumentacji (w międzyczasie zmieniło się bowiem wiele 

w ustawie o VAT) oraz co najważniejsze czy nie istnieją w tym 

zakresie braki (np. z naszej praktyki wynika, iż bardzo często w 

gminach brakuje rejestrów jednostek, które mimo takiego 

obowiązku nie wysyłają ich do jednostki centralnej co powodu-

je, iż w trakcie kontroli JST nie jest w stanie wskazać z czego 

wynikają obroty przyjęte jedynie na bazie samej deklaracji 

cząstkowej z jednostki).  

Umowy 

Konieczne było również dostosowanie umów do nowego stanu 

prawnego. Warto zatem sprawdzić czy umowy zawierają pra-

widłowe nagłówki czy postanowienia o dokumentowaniu zaku-

pów i sprzedaży. Jednostka, która posiadała szereg podpisa-

nych umów w okresie gdy korzystała ze zwolnienia musiała 

dostosować cenę tak aby uwzględnić w niej VAT (tj. ubrutto-

wić) lub go dodać do ceny (tam gdzie było to możliwe).  

Faktury i noty 

Konieczne było dostosowanie dokumentacji (faktury musiały 

być zastąpione notami, zmienić się musiały opisy sprzedawcy i 

nabywcy itd.). Warto sprawdzić jak przestrzegano powyższych 

zasad w jednostce, zwłaszcza w okresie przejściowym.  

Wątpliwości  

Jednostki w zakresie VAT stają niekiedy przed dylematem czy 

nie zaprzestać odliczania VAT od wydatków mieszanych np. 

przy niskim prewspółczynniku lub wobec sporu z urzędem 

skarbowym np. o odliczenie VAT od inwestycji kanalizacyjnej. 

Zupełny brak odliczeń może, w najgorszym przypadku, skutko-

wać wątpliwościami kontrolujących co do gospodarności.  

Typowe błędy  

Z naszej wieloletniej praktyki w Kancelarii wynika, iż w toku 

centralizacji popełniane są dość typowe błędy m.in.: 

• nieprawidłowy moment powstania obowiązku podatko-
wego, 

• brak rozliczeń umów wzajemnych a nie skutkujących prze-
pływem pieniędzy pomiędzy kontami (np. barter, sponso-
ring), 

• brak ujęcia w procedurach centralizacyjnych kwestii od-
wrotnego obciążenia, co prowadzi do tego, że jednostki 
budżetowe nie rozliczają go a JST nie ma nawet wiedzy o 
tego rodzaju zakupach czy sprzedaży, 

• brak rozliczenia importu usług (np. facebook), 

• brak przeszkolenia osób w jednostkach, zwłaszcza dyrek-
torów, którzy nie otrzymali dostatecznej wiedzy o nowych 
obowiązkach,  

• brak kontroli nad realizacją wprowadzonej procedury 
centralizacji, 

• jednostki nie wiedzą, że muszą zgłaszać do centrali np. 
umowy które wydają im się nieodpłatne,  

• brak deklaracji cząstkowej VAT 27 w procedurach,  

• braki dokumentacyjne np. brak w jst rejestrów jednostek. 

W praktyce występuje jeszcze bardzo wiele kwestii spornych i 

rodzących błędy. Warto zatem dokonać kontroli wewnętrznej 

w jednostce aby dostosować rozliczenia VAT do aktualnego 

stanu prawnego, najlepiej przed ewentualną kontrolą.  
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Jak przygotowac  się do kontroli NIK 
w zakresie VAT 



Zakres odli-
czenia VAT 
w konsor-
cjum – inter-
pretacja KIS 

20 lutego 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację dotyczącą 

ustalenia prawa do odliczenia VAT związanego z zakupami dokonywanymi przez członka konsor-

cjum. Zagadnienie dotyczyło Spółki, która zamierza świadczyć kompleksową usługę sterylizacji 

przedmiotów niezbędnych do operacji i zabiegów medycznych, w tym narzędzi medycznych i/lub 

prania odzieży i pościeli szpitalnej na rzecz podmiotów leczniczych jednocześnie w dwojaki sposób. 

W pierwszym (tak jak dotychczas), Spółka będzie występowała jako dostawca usług i w związku z 

tym świadczone przez nią usługi będą opodatkowane podatkiem VAT. W drugim, Spółka będzie 

wykonywała wskazane usługi w ramach konsorcjum jako Partner konsorcjum powołanego do 

świadczenia kompleksowej usługi sterylizacji przedmiotów niezbędnych do operacji i zabiegów 

medycznych. Za wykonanie usług w ramach konsorcjum Spółka otrzymywać będzie od Lidera kon-

sorcjum należną mu według umowy konsorcjum część przychodów konsorcjum na podstawie noty 

księgowej.  

Organ uznał, iż podatnik nie ma prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy naby-

ciu towarów i usług wykorzystywanych zarówno na potrzeby opodatkowanej podatkiem od towa-

rów i usług działalności gospodarczej, jak i na potrzeby czynności wykonywanych w ramach konsor-

cjum, które nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.  
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6 lutego 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok sprawie C-581/17, która może istotnie 

wpłynąć na ocenę zgodności z prawem unijnym polskiego podatku od niezrealizowanych zysków 

tzw. exit tax. Sprawa dotyczyła obywatela Niemiec, który zarządza spółką prawa szwajcarskiego 

prowadzącą działalność z zakresu doradztwa informatycznego, w której posiada 50% udziałów. Prze-

niósł on swoje miejsce zamieszkania z Niemiec do Szwajcarii. W następstwie tego przeniesienia 

urząd skarbowy w Konstancji opodatkował jeszcze niezrealizowany zysk kapitałowy z tytułu udzia-

łów we wspomnianej spółce podatkiem dochodowym. Podatnik stwierdził, że opodatkowanie wy-

wołane przez sam fakt przeniesienia miejsca zamieszkania do Szwajcarii nie jest zgodne z umową w 

sprawie swobodnego przepływu osób, a konkretnie z ustanowionym w umowie prawem do podej-

mowania i prowadzenia działalności gospodarczej. TSUE podzielił to rozumowanie.  

Zdaniem TSUE postanowienia umowy między Wspólnotą Europejską a Szwajcarią w sprawie swo-

bodnego przepływu osób, sprzeciwiają się niemieckim przepisom nakazującym zapłacić podatek od 

niezrealizowanych zysków związanych z udziałami w spółce obywatelowi państwa członkowskiego 

(osobie fizycznej) prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii już w momencie 

gdy przenosi swoje miejsce zamieszkania z państwa członkowskiego do Szwajcarii, podczas gdy w 

przypadku zachowania miejsca zamieszkania w Niemczech pobór podatku następuje dopiero w 

chwili zrealizowania zysków kapitałowych, czyli przy zbyciu danych udziałów. Takie odmienne trak-

towanie, które wywołuje niekorzystne skutki w zakresie płynności finansowej dla obywatela nie-

mieckiego, może zniechęcić go do faktycznego skorzystania z przysługującej mu swobody przedsię-

biorczości wywodzącej się z umowy w sprawie swobodnego przepływu osób. TSUE wskazał, że o ile 

ustalenie kwoty rozpatrywanego podatku w chwili przeniesienia miejsca zamieszkania do Szwajcarii 

jest środkiem, który jest w stanie zapewnić zrealizowanie celu zachowania podziału kompetencji 

podatkowych między tym państwem a Republiką Federalną Niemiec, o tyle cel ten nie może uzasad-

niać braku możliwości odroczenia płatności tego podatku.  

TSUE o nie-
mieckim exit 
tax i wnioski 
dla polskiej 
ustawy 
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Objas nienia dotyczące raportowania schemato w podatkowych  

Ministerstwo wskazuje, m.in.  

• Obowiązek przekazania informacji o schematach podatko-

wych może dotyczyć trzech kategorii podmiotów: promoto-

ra, korzystającego i wspomagającego. 

• Samo skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych (jak np. 

ulga badawczo-rozwojowa lub „Innovation Box”) nie podle-

ga obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów 

MDR.  

• Brak natychmiastowej reakcji organów podatkowych na 

przekazaną informację o schemacie podatkowym nie prze-

sądza, że dany schemat podatkowy nie zostanie w przyszło-

ści zakwestionowany.  

• Korzyść podatkowa musi być główną lub jedną z głównych 

korzyści, jeśli stanowi istotną lub determinującą przesłankę 

decyzji o wdrożeniu uzgodnienia, a nie jest jedynie pobocz-

nym lub nieoczekiwanym skutkiem uzgodnienia.  

• Kryterium głównej korzyści będzie spełnione w przypadku, 

w którym uzgodnienie nie zostałoby wdrożone, gdyby nie 

oczekiwana korzyść podatkowa.  

• Kryterium nie będzie spełnione, jeżeli na podstawie istnie-

jących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot 

działający rozsądnie wskutek nie ma lub nie miał alterna-

tywnej, racjonalnej drogi postępowania, nawet jeżeli skut-

kiem postępowania jest osiągnięcie korzyści podatkowej. 

• (…) 
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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. 

  

 

 

 

 

 

WSA w Szczecinie wydał 13 lutego ciekawy wyrok (sygn. I SA/Sz 835/18) dotyczą-

cy traktowania wynagrodzenia pracowników jako kosztów kwalifikowanych w 

ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Sprawa dotyczyła spółki zajmu-

jącej się produkcją aparatów słuchowych, urządzeń diagnostycznych oraz inte-

raktywnych urządzeń komunikacyjnych. Spółka zatrudnia w zespołach dedyko-

wanych wyłącznie działalności B+R pracowników na podstawie umów o pracę. 

Pracownicy biorą faktycznie udział w działalności B+R w całości swojego czasu 

pracy, tj. wykonują prace m.in. programistyczne, inżynieryjne w zakresie opro-

gramowania, koncepcyjne oraz administracyjne bezpośrednio związane z działal-

nością B+R, takie jak: kierowanie działalnością B+R, raportowanie, konsultowa-

nie i rekrutowanie specjalistów do działalności B+R. Tym samym, pracownicy 

B+R nie wykonują w swoim czasie pracy zadań niezwiązanych z działalnością B+R 

realizowaną przez spółkę. Spółka zamierza skorzystać z odliczenia, w szczególno-

ści, zamierza dokonać odliczenia całości kosztów ponoszonych na zatrudnienie 

pracowników B+R wskazanych w: (i) art. 12 ust. 1 ustawy o PIT oraz (ii) sfinanso-

wanych przez spółkę składek z tytułu tych należności określonych w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w tym świad-

czeń wskazanych w punktach (i) oraz (ii), należnych za czas urlopów oraz inne 

usprawiedliwione nieobecności, za które zgodnie z przepisami prawa pracy przy-

sługuje wynagrodzenie.  

Dyrektor KIS uznał, iż spółka nie jest uprawniona do odliczenia kosztów zatrud-

nienia ponoszonych na rzecz pracowników B+R w części dotyczącej wynagrodzeń 

należnych za czas urlopów i innych usprawiedliwionych nieobecności oraz sfinan-

sowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności.  

Zdaniem Sądu jednak, nie ma podstaw do wyłączenia przychodów pracownika 

B+R otrzymanych, gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby lub innej 

usprawiedliwionej nieobecności. Brzmienie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT 

wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. miało ułatwić ustalenie proporcji w sytuacji, 

gdy dany pracownik zajmuje się działalnością B+R oraz inną działalnością; na to 

właśnie wskazuje treść „w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację 

działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracowni-

ka w danym miesiącu”.  

Wiatraki — 

wyrok NSA 
WSA o wynagro-

dzeniach pracow-

niczych jako kosz-

tach kwalifikowa-

nych do ulgi B+R 



 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Opodatkowanie wiatraków podatkiem od 

nieruchomości—artykuł w miesięczniku 

Finanse Publiczne  

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrow-

ni wiatrowych, która weszła w życie w poło-

wie 2016 r., zmieniła definicję budowli okre-

śloną w prawie budowlanym. W konse-

kwencji powstał spór, czy po nowelizacji 

należało w 2017 r. opodatkować całą elek-

trownię wiatrową, czy jedynie jej część bu-

dowlaną.  

NSA w składzie 7 sędziów wydał 22 paź-

dziernika 2018 r. wyrok (II FSK 2983/17) w 

sprawie dotyczącej opodatkowania wiatra-

ków (w 2017 r.) podatkiem od nieruchomo-

ści. NSA uznał stanowisko samorządów za 

prawidłowe i oddalił skargę podatnika. Sąd 

nakazał opodatkować całą elektrownię wia-

trową, na którą składają się co najmniej 

fundament i wieża oraz elementy technicz-

ne. Ponadto wystąpił z sygnalizacją o poin-

formowaniu właściwych organów o uchy-

bieniach w toku postępowania administra-

cyjnego. Uchybienia te wiążą się z chaosem 

legislacyjnym, a w szczególności z konse-

kwencjami wejścia w życie z mocą wsteczną 

(od stycznia 2018 r.) nowelizacji ustawy o 

odnawialnych źródłach energii oraz niektó-

rych innych ustaw (nowelizacji z 7 czerwca 

2018 r.), ingerującej również w prawo po-

datkowe. Przypomnijmy, że w obecnym 

stanie prawnym opodatkowaniu podlega 

jedynie część budowlana elektrowni wiatro-

wej, ponieważ w przywołanej nowelizacji 

wyłączono z opodatkowania elementy tech-

niczne wiatraka. 
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Kancelaria w 

mediach  

Infor—Opodatkowanie VAT zaliczek na 

usługi turystyczne 

Podstawa opodatkowania VAT podlegające-

go zapłacie w związku z wpłatą zaliczki na 

usługi turystyczne jest obliczana poprzez 

pomnożenie kwoty tej zaliczki przez pro-

cent, jaki stanowi określona w ten sposób 

przewidywalna marża zysku w całkowitej 

cenie podróży. Zdaniem Trybunału Sprawie-

dliwości UE, można rozsądnie oczekiwać od 

dochowującego zwykłej staranności biura 

podróży, że dokona ono dość szczegółowe-

go oszacowania łącznych kosztów konkret-

nej podróży celem określenia całkowitej 

ceny podróży.  

 

Infor—Podatek od nieruchomości obciąża 

posiadacza zależnego 

W przypadku wydzierżawienia lub wynajęcia 

rzeczy będącej w trwałym zarządzie, podat-

nikiem podatku od nieruchomości będzie 

dzierżawca (najemca) jako posiadacz zależny 

nieruchomości na podstawie umowy zawar-

tej z właścicielem. Umowy tego typu powo-

dują, że podatnikiem jest posiadacz zależny, 

a nie trwały zarządca.  

 

Infor—Obowiązek podatkowy w VAT przy 

umowach warunkowych 

Podatek VAT staje się wymagalny w mo-

mencie wykonania usług. W przypadku 

transakcji związanych z płatnością rat świad-

czenie usług uważa się za dokonane z upły-

wem okresów, których płatności te dotyczą. 

Znajduje to także zastosowanie w przypadku 

warunkowych płatności rozłożonych na raty. 

TSUE  wydał ciekawy wyrok w sprawie doty-

czącej opodatkowania agencji zawodowych 

graczy piłki nożnej w przypadku płatności 

rozłożonej na raty i uzależnionej od warun-

ku. Co prawda orzeczenie odnosi się do dość 

specyficznej działalności gospodarczej, jed-

nak tezy wyroku są przydatne dla wielu 

podatników podpisujących umowy zawiera-

jące odniesienie wypłaty wynagrodzenia do 

warunku, rat, transzy, okresów rozliczenio-

wych czy rezultatu (sygn. C 548/17 orzecze-

nie z dnia 29 listopada 2018 r.) 



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią 

Doradztwa Podatkowego. Posia-

damy ponad 15 letnie doświad-

czenie w obsłudze podatkowo – 

prawnej dużych i średnich pol-

skich firm oraz międzynarodo-

wych korporacji. Świadczymy 

usługi o jakości merytorycznej 

największych firm doradczych za 

rozsądną 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 nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biznes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Sektor Publiczny: 

kontakt@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 


