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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym wiosennym newsletterze opisujemy marcowe orzecznictwo Naczelnego 

Sądu Administracyjnego.  Sąd wydał wyrok dotyczący przesłanki odpowiedzialności 

członka zarządu za długi osoby prawnej, polegającej na niezgłoszeniu wniosku o upa-

dłość. Zajął się również po raz kolejny prawem do odliczenia VAT przez samorządy, 

tym razem orzekł o  możliwościach związanych z inwestycjami sportowymi.  

Omawiamy też ciekawe stanowiska Dyrektora KIS w odniesieniu do: 

• zasad opodatkowania ładowania samochodów elektrycznych, 

• mechanizmu odwrotnego obciążenia w projektach  parasolowych OZE, 

• opodatkowania sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej.  

Minister Finansów odpowiedział też na interpelację poselską opisując zasady opodat-

kowania VATem opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.  

Wspominamy  również o orzeczeniu WSA, który zajął się interpretacją przepisów o 

limitowaniu w kosztach usług niematerialnych.  

Opisujemy ponadto kolejne zmiany w podatkach procedowane przez Sejm. Należy się 

z nimi zapoznać, gdyż konieczne będzie niedługo sprawdzanie czy konto kontrahenta 

jest zgłoszone do Urzędu Skarbowego i widnieje w „białej liście” podatników na stro-

nach MF.  

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Sejm pracuje nad przepisami dot. VAT, PIT i CIT sankcjonują-

cymi zapłatę na inne konto niż w wykazie podatników. Rządo-

wy projekt przewiduje, że 1 września 2019 r. szef KAS udo-

stępni w postaci elektronicznej ogólnodostępny wykaz podat-

ników VAT tzw. „białą listę”.  

Wykaz ma być aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. 

Będzie zawierał dane podatników, w odniesieniu do których 

naczelnik US nie dokonał rejestracji albo których wykreślono 

z rejestru. Ma także objąć podatników przywróconych do 

rejestru oraz podatników VAT czynnych i zwolnionych. Wy-

szukiwanie będzie możliwe np. po numerze NIP lub fragmen-

cie nazwy (nazwiska). Będzie można prześledzić całą historię 

rejestracji do celów VAT (5 lat wstecz). Możliwe będzie korzy-

stanie z niego w sposób masowy. Dostęp do danych będzie 

możliwy także za pośrednictwem CIDG.  

Wykaz będzie zawierał informacje dotyczące numerów ra-

chunków bankowych podatnika lub imiennych rachunków w 

SKOK, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Podatnicy 

będą musieli dokonywać płatności z tytułu określonych trans-

akcji na rachunek zawarty w wykazie. Sankcją będzie brak  

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów 

kosztu w tej części, w której płatność dokonano na rachunek, 

który nie znajduje się w wykazie. Podatnicy będą zobowiązani 

do zmniejszenia kosztu uzyskania przychodów albo w przy-

padku braku możliwości zmniejszenia – zwiększenia przycho-

dów – w miesiącu, w którym błędny przelew został zlecony. 

Założono również odpowiedzialność solidarną nabywcy w 

przypadku zapłaty przez niego należności na rachunek inny 

niż rachunek dostawcy zawarty w wykazie, ale tylko do kwoty 

podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub 

świadczeniem usług. 

Regulacje te będą dotyczyły wyłącznie płatności przekraczają-

cych 15 tys. zł. Przewidziano możliwość uwolnienia się od 

tych konsekwencji pod warunkiem, że podatnik złoży zawia-

domienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do 

naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni 

od przelewu. Odpowiedzialność będzie również wyłączona w 

przypadku, gdy podatnik dokona zapłaty z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

Odrębną regulację wprowadzono dla przelewu związanego z 

factoringiem. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 

2019 r., z wyjątkiem części zapisów, które zaczną obowiązy-

wać z dniem ogłoszenia. Natomiast regulacje, z których wyni-

kają negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachu-

nek inny niż ujawniony w wykazie – mają obowiązywać od 1 

stycznia 2020 r. 
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Przelew na błędne konto będzie kosztowny — nowe przepisy  

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 29137 stwierdził, że mimo, iż czynność przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów w prawo własności gruntów, dla których prawo to ustanowiono po wejściu w życie ustawy o VAT, nie 

podlega opodatkowaniu jako ponowna dostawa towaru, ani żadna inna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT 

(jest to kontynuacja dokonanej już dostawy towarów), to jednak kwota należna z tytułu przekształcenia prawa własności będzie 

podlegać opodatkowaniu, jako element ceny za jego dostawę. Wszystkie zatem kwoty należne właścicielowi gruntu (np. jedno-

stce samorządu terytorialnego) pobrane z tytułu ustanowienia i trwania prawa użytkowania wieczystego, w tym również za 

jego przekształcenie w prawo własności, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Całość otrzymanej opłaty przekształcenio-

wej zawiera podatek VAT (jest kwotą brutto) a opodatkowanie opłat następuje przy zastosowaniu takiej stawki, jak miało to 

miejsce w momencie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego. 

VAT a przekształcenie uz ytkowania wieczystego — interpelacja 



NSA - prawo 
do odliczenia 
VAT od inwe-
stycji w obiek-
ty sportowe 

NSA 15 marca 2019r. wydał kolejne już orzeczenie w sprawie możliwości odliczania VAT od inwe-

stycji samorządowych, tym razem w postaci obiektów sportowych. Sprawa dotyczyła Gminy, która 

zrealizowała budowę hali sportowej a następnie oddała ją szkole w trwały zarząd. Zdaniem fiskusa, 

okoliczność ta wystarczyła aby pozbawić Gminę zupełnie prawa do odliczenia podatku naliczonego. 

Skoro Inwestycje nie były wykorzystywane przez Gminę w działalności gospodarczej w rozumieniu 

art. 15 ust. 2 ustawy, oznacza to, że Gmina wyłączyła je całkowicie z systemu podatku VAT—uznał 

organ. Sądy obu instancji przyznały jednak rację Gminie. W sytuacji, gdy Gmina powzięła zamiar 

wykorzystywania hal do wykonywania czynności opodatkowanych, nabyła w związku z tymi wydat-

kami status podatnika podatku VAT. Spełniona została zatem przesłanka podmiotowa odliczenia. 

Stanowisko organu jest, zdaniem NSA, naruszeniem podstawowej dla systemu VAT zasady neutral-

ności VAT dla jego podatnika. NSA podkreślił, iż prawo Gminy w analogicznej sprawie potwierdzone 

zostało dodatkowo orzeczeniem TSUE o sygn. C-140/17. Sygn. I FSK 1660/16. 
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13 marca 2019 r. WSA w Poznaniu wydał wyrok w sprawie dotyczącej rozumienia pojęcia usług 

niematerialnych (wymienionych w ustawie o CIT), które podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania 

przychodów. Sprawa dotyczyła Spółki, która jest wspólnikiem w spółkach osobowych oraz w spół-

kach kapitałowych mających siedzibę zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Jedna ze spółek z 

grupy działa w charakterze tzw. centrum usług wspólnych i świadczy usługi na rzecz innych spółek 

(usługi te są m.in. księgowymi, komplementariusza czy IT).  Organ uznał, iż usługi podlegają ograni-

czeniu w zaliczaniu do KUP. Sąd jednak stwierdził, iż okoliczność, że w nazwie danej usługi występu-

je słowo „zarządzanie” lub „administrowanie” nie może przesądzać o tym, że dana usługa mieści się 

w katalogu usług z art. 15e ustawy o CIT. Sąd nie dostrzegł w zakresie usług informatycznych wyraź-

nych elementów udzielania porad. Usługi te mogą w sobie zawierać elementy doradztwa czy zarzą-

dzania, jednak nie jest to ich przeważającym celem. Sąd wskazał, że działanie komplementariusza – 

jako organu wykonawczego, z samej istoty jest połączeniem czynności zarządu i doradztwa. 

WSA o rozu-
mieniu usług 
niematerial-
nych podlega-
jących limito-
waniu w KUP 

1 marca 2019r. NSA wydał wyrok dotyczący przesłanki odpowiedzialności członka zarządu za 

długi osoby prawnej, polegającej na niezgłoszeniu wniosku o upadłość (I FSK 268/17). Sprawa 

dotyczyła skargi na decyzję w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka 

zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług wraz z odset-

kami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego. Zdaniem Sądu dla powstania stanu nie-

wypłacalności nieistotne jest, czy dłużnik nie wykonuje wszystkich zobowiązań czy też tylko nie-

których z nich. Nieistotny też jest rozmiar niewykonywanych przez dłużnika zobowiązań. Nawet 

niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność. Organy po-

datkowe nie są zobowiązane do badania stanu majątku spółki i tego, czy zobowiązania przekra-

czają jego wartość. Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz 

także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn. 

NSA o wyłą-
czeniu odpo-
wiedzialnos ci 
członka zarzą-
du za zaległo-
s ci spo łki  
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Gwarancje pochodzenia zielonej energii  
8 marca 2019 r. Dyrektor KIS zajął stanowisko w zakresie kilku kwestii związanych z opodatko-

waniem VAT sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawial-

nych źródeł energii (OZE). Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność podstawową w 

zakresie wytwarzania i sprzedaży zielonej energii z OZE. W ramach swojej działalności firma ta 

dokonuje również sprzedaży gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odna-

wialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii (gwarancje pochodzenia) 

w rozumieniu art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. 

Dyrektor KIS uznał czynność sprzedaży gwarancji pochodzenia za świadczenie usług, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usłu-

gi, tj. dokonania wpisu o przeniesieniu gwarancji w RGP zaś sprzedaż gwarancji podlega VAT 

23%. Jednak, w sytuacji sprzedaży na rzecz podatnika z innego państwa transakcje nie będą 

podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce.  
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VAT od ładowania samochodów 
 

klient będzie ładować swój pojazd elektryczny  na stacji ładowania, 

Spółka będzie nabywać Usługi Ładowania od dostawcy usług łado-

wania i odsprzedawać je na rzecz swojego klienta. Klienci są upraw-

nieni do bezgotówkowego ładowania samochodów na stacjach 

ładowania dzięki specjalnym kartom, wydawanym przez podatnika. 

Klient będzie dokonywać zapłaty na podstawie miesięcznych faktur 

wystawianych przez Spółkę. Spółka będzie wystawiać faktury na 

podstawie danych przekazanych przez Dostawcę Usług Ładowania. 

Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, iż zakres działalności, 

którą prowadzi w Polsce nie powoduje powstania stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Sam fakt 

posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest 

wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe miejsce prowa-

dzenia działalności gospodarczej. 

Organ jednak nie podzielił zdania podatnika odnośnie miejsca opo-

datkowania świadczenia.  Nie zgodził się ze spółką, że głównym 

celem klientów jest korzystanie ze specjalistycznych urządzeń i 

zaawansowanych technologii ładowania. Organ wskazał, że dla 

użytkownika pojazdu najistotniejsze jest pobranie odpowiedniej 

ilości energii  (towaru) do jego napędu. Z chwilą kiedy klient będzie 

ładować swój pojazd elektryczny na stacji ładowania, Spółka będzie 

nabywać świadczenie ładowania od dostawcy i odsprzedawać je na 

rzecz swojego klienta— jest to zatem dostawa towaru. Miejscem 

jej opodatkowania jest miejsce, w którym towar (energia elektrycz-

na) znajduje się w momencie dostawy , tj. w Polsce. 

Dyrektor KIS wydał interpretację w ciekawej sprawie podatni-

ka, który oferuje połączenie podmiotów umożliwiających 

ładowanie pojazdów elektrycznych z klientami. Sprawa doty-

czyła niemieckiej spółki, która prowadzi działalność w sekto-

rze e-mobilności w Niemczech i rozpoczyna świadczenie 

usług na rzecz klientów w Polsce. 

   

Klienci otrzymują możliwość korzystania z bezgotówkowego 

ładowania samochodów na stacjach ładowania; wyszukiwania 

ogólnodostępnych stacji ładowania za pośrednictwem samo-

chodu, telefonu komórkowego lub innych rodzajów połączeń 

on-line; automatycznego fakturowania za pośrednictwem 

poczty elektronicznej e-mail; usług wsparcia klienta, które 

będą uwzględnione w cenie Usług Ładowania. Z chwilą kiedy  

  

8 marca 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację w sprawie ko-

nieczności rozliczenia odwrotnego obciążenia w przypadku projek-

tów parasolowych w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Spra-

wa dotyczyła Gminy, która zawarła wraz ze Stowarzyszeniem peł-

niącym rolę Lidera projektu oraz innymi Gminami, umowę partner-

stwa na realizację projektu w ramach RPO. Lider będzie benefi-

cjentem. Instalacje będą montowane na budynkach mieszkańców 

Gminy, którzy wniosą wkład własny. Organ przyznaje, że ustawa o 

VAT nie definiuje pojęcia „podwykonawca”, w związku z tym nale-

ży zastosować  językową. Zatem, w odniesieniu do nabywanych 

usług montażu instalacji fotowoltaicznych sklasyfikowanych 

PKWiU 33.20.50.0, nie zostaną spełnione przesłanki warunkujące 

zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Jednak, Gmina 

nabywając usługi budowlano-montażowe, polegające na wykona-

niu prac montażowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych 

PKWiU 43.22.12.00 zobowiązana będzie do ich opodatkowania na 

podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 17 ust. 1h ustawy 

gdyż działa, zdaniem organu, jako główny wykonawca.  

Projekty parasolowe OZE a mechanizm odwrotnego obciąz enia 



 
Komentarz w Rzeczpospolitej do artykułu 

„PIT 2018: rozliczanie bitcoinów—

podatkowe pułapki”.   

Handlujący kryptowalutami mogą mieć 

problem z odliczeniem strat i dokumento-

waniem kosztów. Doradca podatkowy 

Joanna Rudzka zwraca uwagę, że koniecz-

ne są też regulacje w podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Obrót kryptowalutami 

jest zwolniony z PCC do końca czerwca 

2019 r., na podstawie rozporządzenia mini-

stra finansów. Jest to jednak rozwiązanie 

tymczasowe. W interpretacji z października 

2018 r. (nr 0111-KDIB4.4014. 

266.2018.2.BD) skarbówka stwierdziła, że 

handel bitcoinami podlega PCC. 

– Moim zdaniem taka interpretacja jest nie 

tylko niezgodna z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości UE, ale też absurdalna. 

Jeśli kupujący przy każdej transakcji ma 

zapłacić 1 proc. od wartości rynkowej kryp-

towaluty, to przy stu transakcjach zapłaci 

tyle podatku, ile zainwestował w bitcoiny – 

mówi Joanna Rudzka. 

 

Podsłuch zdobyty niezgodnie z prawem 

jako dowód w sprawie podatkowej—

Artykuł w Inforze 

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok 

w sprawie C-310/16 dotyczącej warunków i 

zakresu zastosowania w sprawach podat-

kowych 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. Tematyka ta 

nabiera istotności również w Polsce, gdzie 

organy podatkowe coraz częściej stosują 

podsłuchy jako dowód w postępowaniu 

podatkowym, głównie w sprawach doty-

czących wyłudzeń VAT. Przypomnijmy, że 1 

października 2018r. skład 7 sędziów NSA 

odmówił podjęcia uchwały dotyczącej moż-

liwości wykorzystywania jako dowodów w 

postępowaniu podatkowym protokołów 

(stenogramów) z podsłuchów rozmów 

uzyskanych w toku postępowania karnego 

(sygn. akt I FPS 2/18). (…). 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. Odli-

czanie VAT naliczonego w instytucjach 

kultury 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego 

wiąże się ściśle ze statusem podmiotu jako 

podatnika, jest jego podstawowym pra-

wem, a wynika z samej konstrukcji tego 

podatku. Nie może być przez fiskusa ogra-

niczane. Jednakże w przypadku instytucji 

kultury niezwykle trudne jest rozgranicze-

nie sfery aktywności należących do działal-

ności gospodarczej (dającej prawo do odli-

czenia) i sfery publicznoprawnej (zadań 

statutowych), która odliczyć VAT nie po-

zwala. W tej materii nie ułatwia sprawy 

sprzeczne orzecznictwo sądów administra-

cyjnych i wciąż zmieniające się stanowiska 

organów podatkowych.  

(…) Co więcej, w piśmie Ministra Finansów 

z 16 sierpnia 2016 r. stanowiącym odpo-

wiedź na interpelację nr 4762 (nr 

PT3.054.4.2016.LPJ.359) podniesiono, iż: 

„w przypadku instytucji kultury, która po-

dejmuje nieodpłatne przedsięwzięcia w 

celach promocyjnych i marketingowych, a 

ich efektem ma być poszerzenie grona 

widzów, którzy skorzystają ostatecznie z 

odpłatnej usługi świadczonej przez daną 

instytucje kultury mogłyby być spełnione 

przesłanki do uznania ich za związane z 

działalnością gospodarczą”. 

Istnieje też bogate, niestety sprzeczne, 

orzecznictwo sądowe w tej materii. (…) 

Należy też przestrzec przed prostym kopio-

waniem rozwiązań podobnych do naszej 

jednostek. Doświadczenie uczy bowiem, że 

każda instytucja jest odrębna i sposób 

odliczenia bezwzględnie trzeba dostoso-

wać do specyfiki danego podatnika.  



 

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. 

Aktualne szkolenia dla sektora FP:  

• Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy 
jednostka wypełnia obowiązki w zakre-
sie VAT  

• Wybrane aspekty podatkowe projek-
tów twórczych – 50% koszty twórców, 
opodatkowanie VAT i odliczenie, kwali-
fikacja dla ZUS umowy  

• Podatki w kulturze 2019 

• VAT w kulturze 2019  

• VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w 
sektorze publicznym 

• Nowości podatkowe w sektorze finan-
sów publicznych 2019r. CIT PIT VAT 

• 50% autorskie koszty twórców w 
2019r., zmiany w przepisach, interpre-
tacje organów podatkowych, orzecze-
nia oraz planowana interpretacja ogól-
na  

• Wprowadzenie do VAT dla nowych 
pracowników jednostek sektora finan-
sów publicznych  

• OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifiko-
walność VAT w projektach (wymiana 
pieców, projekty wodno-kanalizacyjne, 
azbest, dopłaty do szkoleń i inne)  

• Podatek VAT w jednostkach samorządu 
terytorialnego w kontekście funduszy 
europejskich  

• VAT i PIT w oświacie – wybrane aspek-

ty i nowości  

• VAT w nieruchomościach – specyfika 

sektora finansów publicznych w świetle 

najnowszego orzecznictwa i planowa-

nych zmian w przepisach  

• Zarządzenie podatkami w jednostce 

sektora finansów publicznych  

 
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 

 

Samorząd: 

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 


