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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym majowym biuletynie opisujemy przede wszystkim kolejne zmiany czekające 

nas w podatkach. W ostatnich dniach opublikowano już konkretne projekty ustaw 

wprowadzających czasowo obowiązkowy split payment w Polsce. Decyzja Rady UE 

znana była już od dawna jednak zaskoczeniem z pewnością są wysokie kary za niedo-

stosowanie się do nowych regulacji.  

Inne zmiany to zupełnie nowa Ordynacja Podatkowa, po części pozytywne (większa 

ochrona podatnika, dłuższe terminy) ale i negatywne (zaostrzenie regulacji w celu 

dalszego „uszczelniania” przepisów podatkowych).  

Omawiamy też ciekawe stanowisko Dyrektora KIS w odniesieniu do opodatkowania 

odszkodowania wypłacanego przy  zwolnieniach w ramach restrukturyzacji.  

Wspominamy  również o dwóch orzeczeniach unijnego trybunału w polskich spra-

wach. TSUE zgodził się z Ministerstwem Finansów, iż w niektórych przypadkach nie 

przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów kartami paliwowymi oraz stanął po 

stronie podatników z branży budowlanej, którzy mają problem z terminowym rozlicza-

niem VAT w przypadku przedłużających się odbiorów prac.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w usta-

wie o VAT wprowadzający obowiązkowy split payment 

(mechanizm podzielonej płatności skr. MPP). Podstawowym 

celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązują-

cych obecnie szczególnych rozwiązań rozliczania podatku 

VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności 

podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie MPP. Obli-

gatoryjna forma MPP będzie zatem stosowana w odniesie-

niu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadni-

czo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz 

dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej 

(czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załącz-

niku nr 11, 13 i 14 do ustawy). Obowiązkowe stosowanie 

MPP będzie dotyczyć transakcji o wartości co najmniej 15 

000 zł.  

W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z 

naruszeniem nowego obowiązku naczelnik urzędu skarbo-

wego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustalać będzie 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowia-

dającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której 

dotyczy płatność. Mamy tu zatem swoisty „automat”.  

Wykaz towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP zawiera 

załącznik do projektu. Znajdują się tam np. roboty budowla-

ne, oleje, złoto, platyna, aparaty fotograficzne, odpady, 

surowce wtórne itp. Dodatkowo Ministerstwo proponuje 

objąć obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności 

także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria 

do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; ma-

szyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz 

urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. 

Projekt zawiera również objęcie odpowiedzialnością podat-

kową nabywcy w ramach transakcji, których przedmiotem 

są wszystkie towary wymienione załączniku , a które to 

transakcje nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy zasto-

sowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że 

odpowiedzialnością podatkową objęte zostaną również 

towary, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie 

odwrotnego obciążenia. Odpowiedzialność podatkowa nie 

będą objęte usługi.  

Ministerstwo zapowiada też zmiany w ustawie z dnia 10 

września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Polegają one 

głównie na dodaniu nowego czynu zabronionego, sankcjo-

nującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiąz-

ku dokonania płatności przy zastosowaniu MPP.  

Co więcej, projekt nakłada na wystawcę faktury sankcję 

100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumiesz-

czenie na niej oznaczenia „mechanizm podzielonej płatno-

ści” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi 

na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna zostać zapłaco-

na z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

Pozytywną dla przedsiębiorców zmianą będzie jednak roz-

szerzenie przeznaczenia środków zgromadzonych na ra-

chunku VAT. Proponuje się aby środki te podatnik mógł 

przeznaczyć nie tylko na zapłatę zobowiązania w podatku 

VAT ale również na zapłatę podatku dochodowego od osób 

prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, po-

datku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS. 

Projekt wprowadza ponadto możliwość dokonywania jed-

nym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną 

fakturę.  

Zmiany mają wejść w życie 1 września 2019 r. , sankcje zaś 

będą stosowane dopiero od 1 stycznia 2020r. Jak pisaliśmy 

wcześniej, Polska uzyskała czasową decyzję Rady upoważ-

niająca do wprowadzenia zmian na okres do 28 lutego 2022 

r. Ministerstwo przewiduje jednak wniosek o jej przedłuże-

nie.   

2 

Obowiązkowy split payment i 100 % sankcje  



TSUE—karty 
paliwowe 

15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w polskiej sprawie C 235/18 doty-

czącej prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa w przypadku używania kart paliwowych. Jest 

on niekorzystny dla podatników i może spowodować kwestionowanie ich rozliczeń przez pol-

skie służby skarbowe. Zdaniem TSUE bowiem, udostępnienie kart paliwowych przez spółkę 

dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo 

pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu 

zwolnioną z VAT w rozumieniu tego przepisu. Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy Spółką a Dy-

rektorem Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy zwrotu VAT związanego z transakcjami z 

wykorzystaniem kart. Zdaniem TSUE, zwrot się nie należy, gdyż nie nastąpiła dostawa paliwa 

na rzecz Spółki ani nie dokonuje ona dostaw paliwa do spółek zależnych.  Spółka ogranicza się 

do udostępnienia polskiej spółce zależnej, za pośrednictwem kart paliwowych, zwykłego in-

strumentu pozwalającego jej nabyć to paliwo, odgrywając zatem jedynie rolę pośrednika w 

ramach transakcji nabycia tego towaru.  
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2 maja 2019 r. TSUE wydał też ciekawy wyrok w kwestii określenia dla potrzeb VAT momentu 

powstania obowiązku podatkowego w umowach na roboty budowlane i montażowe. Wyrok 

ten jest sprzeczny z dotychczasową polską praktyką organów podatkowych a zapadł w polskiej 

sprawie. Minister Finansów wskazał w interpretacji wydanej na wniosek Spółki, że VAT jest 

wymagalny w momencie wystawienia przez spółkę faktury dokumentującej wykonanie tych 

prac lub, w jej braku, po upływie terminu 30 dni od daty rzeczywistego wykonania tych prac. 

TSUE orzekł jednak, że w wypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług 

lub wystawienia jej z opóźnieniem formalny odbiór tej usługi może być uważany za moment, w 

którym usługa ta została wykonana, gdy państwo członkowskie przewiduje, że podatek staje się 

wymagalny z upływem terminu rozpoczynającego bieg w dniu, w którym została wykonana 

usługa, jeżeli: (1) formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie wiążącej je 

postanowieniami umownymi odzwierciedlającymi rzeczywistość gospodarczą i handlową w 

dziedzinie, w której usługa jest wykonywana i (2) formalność ta stanowi materialne zakończenie 

usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego.  

TSUE— usługi 
budowlane 
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Nowa Ordynacja i Rzecznik Praw Podatnika  

Rząd przyjął ustawę Ordynacja Podatkowa mającą zastąpić obec-

nie obowiązującą OP z początkiem 2021 r. Zdecydowano też o 

powołaniu nowej instytucji: Rzecznika Praw Podatnika – zacznie on 

działać od 1 stycznia 2020r. Instytucja ta – jak czytamy w uzasad-

nieniu do ustawy – ma przede wszystkim stać na straży szeroko 

pojętych praw odnoszących się do podatnika. Ochrona ta ma obej-

mować podatnika płatnika, inkasenta, następcę prawnego i osoby 

trzecie.  

Projektodawcy argumentują, iż pierwszy z celów nowej Ordynacji - 

ochrona podatnika—będzie realizowany m.in. poprzez złagodzenie 

nadmiernego rygoryzmu ordynacji podatkowej w odniesieniu do 

podatników. Wprowadzono mechanizmy prawne chroniące podat-

nika w jego kontaktach z administracją. Są to m.in.: zasady ogólne 

prawa podatkowego, konsensualne formy załatwiania spraw po-

datkowych (umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków 

podatkowych transakcji), regulacje chroniące podatnika w przy-

padku zastosowania się do informacji organów podatkowych, limit 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zakaz orzeka-

nia na niekorzyść podatnika na etapie postępowania pierwszoin-

stancyjnego, środki zwalczania przewlekłości postępowania, prawo 

do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania 

podatkowego, rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do  

sądu, umorzenie podatku, dłuższe terminy do wniesienia odwoła-

nia i zażalenia, urzędowe informacje dotyczące zmian w prawie 

podatkowym. 

Jednak zmiany mają też zapewnić uzyskanie zakładanych wpływów 

podatkowych. Cel ten wymaga wprowadzenia szeregu mechani-

zmów i procedur zwiększających możliwości organów podatko-

wych w egzekwowaniu obowiązków podatkowych. Zwiększenie 

efektywności realizacji zobowiązań ma być osiągnięte m.in. po-

przez: doskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klau-

zuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie przedaw-

nienia wymiaru i poboru zobowiązań podatkowych, możliwość 

orzekania o nadpłacie w decyzjach cząstkowych i po upływie okre-

su przedawnienia, wprowadzenie efektywnego modelu postępo-

wania podatkowego (postępowanie uproszczone, postępowanie 

reprezentatywne, eliminacja postępowań dotyczących bagatel-

nych kwot podatku), uporządkowanie nadzwyczajnych trybów 

wzruszania decyzji ostatecznych, wprowadzenie zasady współdzia-

łania podatnika z organami podatkowymi w zakresie wynikającym 

z przepisów prawa , upowszechnienie stosowania komunikacji 

elektronicznej, sprecyzowanie przesłanek stosowania rygoru na-

tychmiastowej wykonalności, uporządkowanie zasad stosowania i 

miarkowania kar porządkowych, zmodyfikowanie zasad wydawa-

nia interpretacji przepisów prawa podatkowego. 
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Opodatkowanie odszkodowania z umowy ze związkami zawodowymi 

14 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 

interpretację dotyczącą zastosowania zwolnienia z PIT odszkodo-

wania z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Sprawa dotyczyła 

spółki, która zawarła i podpisała ze związ-

kami porozumienie zbiorowe w sprawie 

jej restrukturyzacji. Porozumienie to było 

porozumieniem, o którym mowa w art. 9 

§ 1 ustawy – Kodeks pracy. Proces re-

strukturyzacji skutkował zwolnieniami 

grupowymi. 

Pracodawca wypłaca dwa świadczenia 

pieniężne: 1. odprawę – zgodnie z art. 8 

ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach 

rozwiązania z pracownikami stosunków 

pracy z przyczyn niedotyczących pracow-

ników oraz porozumienia ze związkami , 

2. dodatkowe odszkodowanie z tytułu 

rozwiązania umowy o pracę – zgodnie 

porozumieniem ze związkami, gdzie użyto sformułowania 

„odszkodowanie”. „Regulaminie Zwolnień Grupowych” zapisano, 

że „Celem wypłaty Odszkodowania Pieniężnego jest zrekompen-

sowanie pogorszenia sytuacji życiowej Pracownika wynikającej z 

rozwiązania umowy o pracę oraz zadośćuczynienie Pracownikowi 

utraty stałych dochodów w związku z brakiem możliwości dalsze-

go zatrudnienia w Spółce i dalszego osiągania dotychczasowego 

wynagrodzenia. Zadośćuczynienie ma umożliwić Pracownikowi 

zaspokojenie podstawowych po-

trzeb życiowych w związku z nagłą 

utratą źródła dochodu w wyniku 

Zwolnienia Grupowego”. 

Organ interpretacyjny nie zgodził 

się z wnioskodawcą i uznał, że 

wypłacane przez pracodawcę 

„dodatkowe odszkodowanie” nie 

podlega zwolnieniu od opodatko-

wania. Świadczenie te stanowi, 

zdaniem KIS, przychód ze stosun-

ku pracy podlegający opodatko-

waniu – zgodnie z art. 12 ust. 1 

ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych – albowiem 

podstawą jego wypłaty jest stosunek pracy. Zdaniem organu funk-

cję odszkodowawczą pełnią wyłącznie te świadczenia, których 

celem jest zrekompensowanie pracownikowi skutków zdarzeń, 

które noszą cechy czynu niedozwolonego lub zawinionego przez 

pracodawcę.  Sygnatura: 0115-KDIT2-1.4011.119.2019.1.KK. 



 
Zakres odliczenia VAT w przypadku konsor-

cjum —Artykuł w Inforze 

Podatnik nie ma prawa do odliczenia pełnej 

kwoty VAT przy nabyciu towarów i usług 

wykorzystywanych zarówno na potrzeby 

opodatkowania podatkiem od towarów i 

usług działalności gospodarczej, jak i na 

potrzeby czynności wykonywanych w ra-

mach konsorcjum, które nie stanowią dzia-

łalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 

o VAT. Takie stanowisko zajął Dyrektor Kra-

jowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 

20 lutego 2019 r., 0115-KDIT1-

1.4012.905.2018.2.MM. (…) 

 

Czy exit tax jest zgodny w prawem unij-

nym? —Artykuł w Inforze 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

wydał wyrok dotyczący podatku od niezrea-

lizowanych zysków (tzw. exit tax). Sprawa 

dotyczyła obywatela Niemiec. Wyrok może 

mieć jednak istotny wpływ na ocenę zgod-

ności z prawem unijnym polskiego podatku 

od niezrealizowanych zysków. Zdaniem 

TSUE postanowienia umowy między Wspól-

notą Europejską a Szwajcarią w sprawie 

swobodnego przepływu osób, sprzeciwiają 

się niemieckim przepisom nakazującym 

zapłacić podatek od niezrealizowanych zy-

sków związanych z udziałami w spółce oby-

watelowi państwa członkowskiego (osobie 

fizycznej) prowadzącemu działalność gospo-

darczą na terytorium Szwajcarii już w mo-

mencie gdy przenosi swoje miejsce zamiesz-

kania z państwa członkowskiego do Szwaj-

carii, podczas gdy w przypadku zachowania 

miejsca zamieszkania w Niemczech pobór 

podatku następuje dopiero w chwili zreali-

zowania zysków kapitałowych, czyli przy 

zbyciu danych udziałów.(…). 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne: Podatek od nierucho-

mości w ramach trwałego zarządu 

NSA wydał ważny wyrok, w którym roz-

strzygnął, kto jest zobowiązany do zapłaty 

podatku od nieruchomości od budynków, 

które jednocześnie są przedmiotem trwałe-

go zarządu i dzierżawy. Sprawa dotyczyła 

budynków na działkach stanowiących wła-

sność Skarbu Państwa, znajdujących się w 

trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: 

GDDKiA). Nieruchomość jest wykorzysty-

wana jako miejsce obsługi podróżnych i 

jest dzierżawiona dzierżawcy, który prowa-

dzi na niej działalność gospodarczą (stację 

paliw). (…) 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne: Kontrole NIK w zakre-

sie VAT – jak się przygotować 

NSA W ramach planu kontroli na ten rok 

NIK zamierza zbadać prawidłowość rozli-

czeń VAT w samorządach, w tym m.in. 

realizację zadań związanych z centralizacją. 

Kontrole zaplanowano na trzeci i czwarty 

kwartał tego roku. Warto zatem już teraz 

dokonać przeglądu rozliczeń VAT w jedno-

stce i sprawdzić, czy są one zgodne z obo-

wiązującymi regulacjami. (…) 

 

Komentarz ekspercki Joanny Rudzkiej w 

Miesięczniku Finanse Publiczne: Wpłata 

na złe konto będzie słono kosztować 

Sejm przyjął nowelizację ustawy o VAT 

(druk 3301), która przewiduje sankcje za 

zapłatę na inne konto niż wskazane w elek-

tronicznym wykazie podatników VAT, czyli 

na tzw. białej liście, którą Szef KAS ma udo-

stępnić od 1 września 2019 r. Wykaz ma 

być aktualizowany w dni robocze, raz na 

dobę. (…). 



 

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:  

• Kontrole NIK i Centralizacja VAT – jak 
sprawdzić czy jednostka wypełnia obo-
wiązki w zakresie 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  
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Zapraszamy do nas 
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00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biznes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 
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