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Szańowńi Pań stwo, 
 

w kwietniowym newsletterze opisujemy projekt wyjaśnień podatkowych skierowa-

nych do podatników chcących skorzystać z nowej preferencji podatkowej — 5% stawki 

PIT i CIT od dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 

(tzw. IP Box).  

Omawiamy również najnowszą interpretację Dyrektora KIS, wydaną już po przełomo-

wym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, która niestety nie pozostawia 

złudzeń: odliczenie VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w wysokości wyższej niż 

wynikającej z prewspółczynnika nie jest akceptowane przez organy podatkowe.  

Wspominamy ponadto o ciekawym orzeczeniu NSA w sprawie zwolnień z podatku od 

nieruchomości Ośrodka Sportu.  

Zapraszamy też naszych Klientów z sektora Finansów Publicznych do Zakopanego na 

wydarzenie, które jak co roku wspieramy merytorycznie — Forum Rachunkowości 

Budżetowej.  

 

 

Miłej lektury! 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Najnowsza (z 23 kwietnia 2019r.) interpretacja Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej nie pozostawia złudzeń: 

odliczenie VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 

wysokości wyższej niż wynikającej z prewspółczynnika nie 

jest akceptowane przez organy podatkowe. Organ zupeł-

nie pominął liczne orzecznictwo dające Gminie prawo do 

odliczenia podatku przyjętą przez siebie metodą.  Podkre-

ślić należy, że w praktyce wielu gmin oznacza to w zasadzie 

odmowę odliczenia, z uwagi na fakt, iż prewspółczynnik 

zwykle waha się pomiędzy 2 a 10%.  

O odliczenie od tego rodzaju inwestycji pytała gmina, w 

której strukturze organizacyjnej znajdują się jednostki bu-

dżetowe. Gmina jest właścicielem infrastruktury wodocią-

gowo-kanalizacyjnej, przy pomocy której Gmina prowadzi 

przede wszystkim działalność gospodarczą, polegającą na 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu i 

oczyszczaniu ścieków. Gmina będzie realizować zadanie 

polegające na budowie studni na potrzeby dostarczania 

wody na całym jej terenie. Czynności wykonywane przy 

pomocy infrastruktury, w przeważającej mierze, będą pole-

gać na prowadzeniu działalności na rzecz odbiorców ze-

wnętrznych, tj. m.in. mieszkańców Gminy, jak również lo-

kalnych przedsiębiorców lub różnego rodzaju instytucji 

zewnętrznych, na podstawie zawartych umów cywilno-

prawnych. Gmina uznała, że będzie jej przysługiwać prawo 

do odliczenia podatku naliczonego za pomocą rzeczywiste-

go prewspółczynnika opartego na kryterium ilości wody 

dostarczanej w ramach transakcji zewnętrznych podlegają-

cych VAT, w sumie ilości wody dostarczonej w ramach ogó-

łu wszystkich transakcji/zużyć. 

Organ jednak nie podzielił jej argumentacji.  Oparł się przy 

tym na brzmieniu ustawy o VAT i rozporządzenia o 

prewspółczynniku. W ocenie Organu, przedstawiony przez 

Gminę sposób określenia proporcji nie może zostać uznany 

za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez 

niego działalności i dokonywanych nabyć, bowiem założe-

nia przyjęte przy obliczaniu wysokości współczynnika przez 

Gminę budzą wątpliwości. Sposób ten nie uwzględnia faktu, 

że woda dostarczana do budynków jednostek organizacyj-

nych ma pośredni związek nie tylko z działalnością inną niż 

gospodarcza, ale również – w pewnym zakresie – z działal-

nością gospodarczą. Co więcej, organ przytacza orzecznic-

two sądowe, które potwierdza przyjęte przez niego stano-

wisko. Argumentacja Gminy- zdaniem organu- nie jest prze-

konywująca i nie zawiera obiektywnych powodów, dla któ-

rych przedstawiona metoda najbardziej odpowiada specyfi-

ce działalności urzędu obsługującego jednostkę samorządu 

terytorialnego. Zdaniem Organu przedstawiony sposób nie 

jest w pełni obiektywny i nie jest w stanie precyzyjnie od-

zwierciedlić stopnia wykorzystania zakupów związanych z 

dostarczaniem wody i odbiorem ścieków do działalności 

gospodarczej oraz do działalności innej niż gospodarcza.  
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Przelew ńa błędńe końto będzie kosztowńy — ńowe przepisy  

Zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów i budowli Ośrodka Sportu—wyrok NSA.  

2 kwietnia NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 1162/17) w sprawie możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budyn-

ków lub ich części posiadanych przez Ośrodek Sportu—instytucję gospodarki budżetowej utworzoną w celu realizacji zadań pu-

blicznych z zakresu kultury fizycznej.  W ramach prowadzonej działalności Ośrodek udostępnia między innymi obiekty sportowe do 

bezpłatnego korzystania przez stowarzyszenia.  Argumentował, iż ma prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości gdyż nie 

prowadzi  działalności gospodarczej. NSA zgodził się tu jednak z Burmistrzem Miasta, iż ze zwolnienia nie może korzystać grunt i 

budynek, który jest w posiadaniu podmiotu nie mającego statusu stowarzyszenia, nawet w przypadku, gdy prowadzi on działal-

ność wśród dzieci i młodzieży, w zakresie między innymi kultury fizycznej.  

Mimo liczńego orzeczńictwa NSA fiskus pozostaje ńiewzruszońy 



Projektowańe 
wyjas ńieńia   
IP Box 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów przy-

znających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez 

podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property IP). 

Objaśnienia koncentrują się na odesłaniach przepisów o IP Box do innych przepisów podatkowych, 

w szczególności przepisów o cenach transferowych oraz ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opo-

datkowania; jak również interakcjach przepisów o IP Box z innymi przepisami podatkowymi przy-

znającymi preferencje podatkowe. 

Ministerstwo informuje, że preferencja IP Box skierowana jest zarówno do podatnika funkcjonują-

cego na rynku od wielu lat, jak i do inicjatywy komercjalizującej nowe lub zmodyfikowane kwalifi-

kowane IP. Podatnik musi jednak przyczynić się twórczo do powstania kwalifikowanego IP, tj. po-

przez wytworzenie, rozwinięcie, lub ulepszenie kwalifikowanego IP. To oznacza, że podatnik, który 

na przykład nabył patent (lub inne kwalifikowane IP), ale nie rozwinął lub nie ulepszył nabytego, 

opatentowanego kwalifikowanego IP, nie będzie mógł skorzystać z preferencyjnego 5% opodatko-

wania zgodnie z przepisami o IP Box. 

MF zauważa, że do skorzystania z preferencyjnej 5% stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik 

był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie 

umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane przez ustawodawcę, aby podmiot korzystający z prefe-

rencji był właścicielem tych praw. 

Z preferencyjnej 5% stawki podatkowej mogą korzystać wszyscy podatnicy spełniający warunki z 

art. 24d-24e ustawy o CIT (analogicznie z art. 30ca-30cb ustawy o PIT). Ministerstwo przypomina, iż 

zgodnie z ustawą Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy wa-

runki: 1) zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej 

przez niego działalności badawczo-rozwojowej; 2) należy do jednej z kategorii wymienionych w 

katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT); 3) podlega ochronie prawnej 

na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia 

Europejska. Działalność badawczo-rozwojowa zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT (oraz art. 5a 

pkt 38 ustawy o PIT), oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojo-

we, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzysta-

nia zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. 

Prowadzenie działalności będzie stanowić działalność badawczo-rozwojową, gdy kumulatywnie: 1) 

działalność innowacyjna obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe; 2) realizowane prace 

mają charakter twórczy; 3) prace w tym zakresie prowadzone są w systematyczny sposób;4) wyko-

nywane prace mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania jej do tworzenia no-

wych zastosowań. Działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na 

tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają 

odtwórczego charakteru. Dokument szczegółowo omawia rodzaje IP oraz przepisy nie podatkowe 

mające tu zastosowanie. 

Podstawę opodatkowania dla celów stosowania preferencji IP Box stanowi suma kwalifikowanych 

dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP. Odnosząc się do 

wskazanego w ustawie współczynnika (wzoru), MF wyjaśnia, że im więcej procesów związanych z 

innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowią-

zanym, tym większy będzie dochód kwalifikowany podlegający preferencyjnej 5% stawce, ponie-

waż wskaźnik będzie bliższy wartości 1 (kończąc na 1 przy najwyższej wartości wskaźnika). 

Należy jednak – pisze MF – mieć na uwadze, że podatnik nie jest zobowiązany do samodzielnego 

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Przepisy o IP Box dają podatnikowi możliwość nabycia 

wyników prac badawczo-rozwojowych od innych podmiotów, zarówno powiązanych jak i niepo-

wiązanych, i wówczas nie ma ograniczenia terytorialnego dla takich działań. Przepisy o IP Box – jak 

wyjaśnia MF – nie nakładają na podatnika obowiązku samodzielnego wytworzenia kwalifikowane-

go IP. Podatnik może nabyć kwalifikowane IP od innego podmiotu w celu jego dalszej komercjaliza-

cji. Jednakże, aby opodatkować osiągnięty dochód z tego kwalifikowanego IP preferencyjną 5% 

stawką podatku, podatnik jest zobowiązany do rozwinięcia lub ulepszenia nabytego kwalifikowane-

go IP w ramach prowadzonej przez siebie działalności badawczo-rozwojowej. 
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TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Zapraszamy do Zakopanego na Forum Rachunkowości 

Budżetowej. Jest to konferencja skierowana do osób zaj-

mujących się zagadnieniami z zakresu finansów i rachunko-

wości budżetowej w jednostkach sektora finansów publicz-

nych. Forum stanowi doskonałą okazję do aktualizacji wie-

dzy na temat obowiązujących przepisów. Spotkanie stwa-

rza również możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów, a 

także wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. Jak co 

roku nasza Kancelaria wspiera merytorycznie Forum. Tym 

razem, omawiamy wybrane zmiany w przepisach podatko-

wych (VAT, PIT, MDR, rejestr podatników). 

Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: 

• księgowe i księgowych jednostek sektora finansów 

publicznych 

• naczelników i pracowników wydziałów kontroli 

• kierowników jednostek 

• audytorów i radców prawnych obsługujących jednost-

ki sfery budżetowej 

• osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem 

w jednostkach. 

W programie m.in.: 

• Wybrane zmiany w przepisach podatkowych:  

− Sprzedaż nieruchomości a zwolnienie z VAT, 

wybór opodatkowania 

− MDR w praktyce sektora finansów publicz-

nych – czy nas to dotyczy? 

− Konsekwencje podatkowe przelewu na 

błędne konto – nowy rejestr podatników 

− Zamiana użytkowania wieczystego we wła-

sność 

− Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów 

w sprawie 50% kosztów uzyskania przycho-

dów dla twórców 

− Kontrole ZUS w zakresie rodzaju umów 

• Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyj-

ne 

• Faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych  

• Uproszczenia w rachunkowości budżetowej 

• Księgowość projektów unijnych  

• Mechanizm odwrotnego obciążenia 

• Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych  

• Podatki w sektorze finansów publicznych 

• Zmiany w sprawozdawczości budżetowej  

• Środki trwałe w ujęciu praktycznym 

Forum gościć będzie czterogwiazdkowy, luksusowy Hotel 

Grand Nosalowy Dwór w Zakopanem. Termin: 22-24 maja. 
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Wynagrodzenie za okres urlopu jako koszt 

kwalifikowany ulgi B+R —Artykuł w Info-

rze 

WSA w Szczecinie wydał 13 lutego ciekawy 

wyrok (sygn. I SA/Sz 835/18) dotyczący 

traktowania wynagrodzenia pracowników 

jako kosztów kwalifikowanych w ramach 

ulgi na działalność badawczo-rozwojową. 

Nie ma podstaw do wyłączenia przychodów 

pracownika B+R otrzymanych, gdy nie 

świadczy on pracy z powodu urlopu, choro-

by lub innej usprawiedliwionej nieobecno-

ści. 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 działalno-

ścią B+R oraz inną działalnością; na to wła-

śnie wskazuje treść „w takiej części, w jakiej 

czas przeznaczony na realizację działalności 

badawczo-rozwojowej pozostaje w ogól-

nym czasie pracy pracownika w danym 

miesiącu”. 

Sprawa dotyczyła spółki, będącej częścią 

globalnej organizacji, zajmującej się produk-

cją aparatów słuchowych, urządzeń diagno-

stycznych oraz interaktywnych urządzeń 

komunikacyjnych. Przedmiotem działalno-

ści organizacji jest produkcja aparatów 

słuchowych i akcesoriów, sprzętu diagno-

stycznego (audiometry, tympanometry), 

płytek PCB, rekondycję aparatów słucho-

wych jak i rozwój oprogramowania. W celu 

skorzystania z ulgi B+R, spółka wyodrębni i 

będzie każdego roku wyodrębniać w ewi-

dencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 

p.d.o.p., koszty działalności badawczo-

rozwojowej (…) 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne nt. Prewspółczynnik 

VAT czy pełne odliczenie podatku 

Wyrok NSA z 15 listopada 2018 r. wpisuje 

się w spór o obowiązek ustalania prewspół-

czynnika VAT w określonych sytuacjach. 

Wyrok jest kluczowy dla wszystkich jsfp 

mierzących się obecnie z niezwykle restryk-

cyjnym podejściem organów podatkowych 

odmawiających odliczenia VAT w sposób, 

który jednostka uzna za właściwy dla struk-

tury jej działalności. 

(…)  Zgodnie ze statutem ZTM (jednostki 

gminy) przedmiotem jego działalności jest 

planowanie, organizowanie i zarządzanie 

publicznym transportem zbiorowym. Gmi-

na uznała, że nie będzie zobowiązana do 

stosowania pre-współczynnika przy doko-

nywaniu odliczenia podatku naliczonego od 

zakupów dokonywanych przez ZTM, zwią-

zanych z działalnością tej jednostki. Z kolei 

zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej czynności prawne polegające na 

pobieraniu opłat z tytułu korzystania z 

przystanków i dworca należą do imperium 

uprawnionego organu zarządzającego daną 

drogą publiczną i infrastrukturą jej towa-

rzyszącą, wyposażonego w kompetencje do 

orzekania w tych sprawach, realizującego 

zadania publiczne wynikające z ustawowe-

go powołania do pełnienia funkcji zarządcy 

dróg.  

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne nt. Naliczanie VAT od 

opłat przekształceniowych 

Minister Finansów udzielił ciekawej odpo-

wiedzi na interpelację poselską w sprawie 

wątpliwości dotyczących naliczania podat-

ku VAT od opłat przekształceniowych zwią-

zanych z przekształcaniem użytkowania 

wieczystego w prawo własności. (…) usta-

nowienie użytkowania wieczystego gruntu 

na rzecz użytkownika wieczystego stanowi 

dostawę towarów (art. 7 ust. 1 pkt 6 usta-

wy o VAT) i w związku z tym podlega opo-

datkowaniu VAT na ogólnych zasadach, 

jeśli jest wykonywane przez podatnika tego 

podatku w ramach działalności gospodar-

czej w rozumieniu ustawy o VAT. (…) wyni-

ku ustanowienia prawa użytkowania wie-

czystego dochodzi do ekonomicznego prze-

niesienia władztwa nad gruntem (..) 



 

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. 

Wspieramy sektor FP w:  

• projektach parasolowych, OZE, 

• opodatkowaniu dotacji VATem, 

• centralizacji VAT samorządu, 

• określeniu kwalifikowalności VAT w projektach, 

• kalkulacji pre-współczynnika VAT, 

• odzyskiwaniu podatku VAT naliczonego, 

• określaniu właściwej wysokości podatku od nieruchomości, 

• audytach centralizacji, 

• 50 % kosztów twórców, 

• określeniu obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), 

• innych podatkach czy obciążeniach, 

• podatkowych aspektach zamówień publicznych.  

 
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 


