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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym wakacyjnym newsletterze opisujemy kolejne zmiany czekające podatników 

2020r. Tym razem, ogłoszony projekt nowelizacji  ustawy o VAT dotyczy wdrożenia do 

polskiego porządku prawnego tymczasowych rozwiązań unijnych w zakresie m.in. 

magazynów call of stock, transakcji łańcuchowych czy warunków stosowania stawki 

0% do WDT. 

Omawiamy ponadto orzecznictwo sądowe w temacie traktowania Urzędów Woje-

wódzkich jako podatników VAT oraz odnoszące się do przychodu pracowników z tytu-

łu użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych. 

Wspominamy też o projekcie wyjaśnień Ministerstwa Finansów do przepisów dotyczą-

cych zasad poboru podatku u źródła (WHT) i ciekawej interpretacji KAS w zakresie 

przychodu managera z opłaconych za niego przez spółkę składek ZUS. 

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy, 

który przewiduje przede wszystkim dostosowanie ich do 

regulacji unijnych w odniesieniu do transakcji wewnątrz-

wspólnotowych.  

Celem zmian jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnie-

nie aktualnego systemu podatku VAT we Wspólnocie w 

obszarach: magazynów typu call-off stock w handlu trans-

granicznym, transakcji łańcuchowych oraz dostaw we-

wnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych 

uprawniających do zastosowania stawki 0%. Regulacje 

w tym obszarze są odmienne w różnych krajach członkow-

skich, co powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne i sta-

nowi utrudnienie we wspólnotowym rynku. Często podatni-

cy sprzedający towary w innych krajach UE zmuszeni są do 

dokonywania rejestracji dla potrzeb VAT w tych krajach 

jedynie w celu uniknięcia sporów z organami podatkowymi. 

Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2020r.  

Pojawi się termin magazyn „call-off stock”. Polska ustawa o 

VAT przyjęła co prawda zasadniczo model magazynu call-off 

stock, jednak obecnie funkcjonuje on pod nazwą magazynu 

konsygnacyjnego. Procedowana zmiana ustawy ma na celu 

wprowadzenie porządku terminologicznego w tym obsza-

rze. Zastosowanie tej procedury będzie już możliwe dla 

celów handlowych (towary nie będą już musiały być prze-

znaczane jedynie do działalności produkcyjnej czy usługo-

wej). Jeżeli zostaną spełnione kumulatywnie określone w 

ustawie warunki, przemieszczenie towarów w procedurze 

magazynu typu call-off stock uznawać się będzie za WNT, u 

nabywcy, w momencie przeniesienia prawa do rozporządza-

nia towarami jak właściciel na nabywcę, o ile przeniesienie 

to nastąpi w terminie 12 miesięcy. Istotą magazynu typu call

-off stock jest to, że odnosi się do sytuacji, w której nabywca 

jest znany dostawcy w momencie rozpoczęcia wysyłki lub 

transportu towarów. Pomimo tego ustawodawca dopuści 

możliwość zastąpienia nabywcy przez innego podatnika.  

W zakresie transakcji łańcuchowych dodane będzie do-

mniemanie, że jeżeli towar jest wydawany przez pierwszy 

podmiot ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar 

ten jest wysyłany lub transportowany z jednego państwa 

członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, to 

transakcją ruchomą będzie transakcja dostawy dokonanej 

na rzecz podmiotu pośredniczącego. Takim podmiotem 

będzie dostawca towarów inny niż pierwszy w kolejności 

dostawca, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie 

albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego 

rzecz. Podmiot pośredniczący odgrywa kluczową rolę w 

transakcji łańcuchowej, ponieważ to do niego – co do zasa-

dy – będzie przypisany transport lub wysyłka towarów w 

ramach tego typu transakcji. 

Warunkiem zastosowania stawki 0 % VAT przez dostawców 

dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

będzie z dniem 1 stycznia 2020 r. złożenie prawidłowej in-

formacji podsumowującej. Obecne polskie przepisy nadkła-

dają na dostawcę obowiązek składania informacji podsumo-

wującej VAT-UE, jednakże nie jest to obecnie warunek za-

stosowania stawki 0. Jak argumentuje MF, dane zawarte w 

informacji podsumowującej VAT-UE dostawcy odgrywają 

zasadniczą rolę w walce z oszustwami podatkowymi na 

terenie Unii Europejskiej, gdyż dają możliwość porównania 

ich z danymi zadeklarowanymi przez nabywcę.  

Dodatkowo projekt ustawy realizuje wyrok Trybunału Spra-

wiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 lutego 2018 r. w 

sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski. Zniesiony będzie 

warunek minimalnego pułapu obrotów 400 000 zł.  sprze-

dawcy uprawnionego do zwrotu podatku podróżnym. 
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Nowelizacja ustawy o VAT w zakresie towarowych transakcji w UE  



NSA - paliwo 
do samocho-
do w słuz bo-
wych  

Naczelny Sąd Administracyjny, w kolejnym już wyroku z 6 czerwca 2019r. zajął stanowisko w 

kwestii kosztów paliwa do samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników do celów 

prywatnych. Obecnie, organy podatkowe twierdzą, iż gdy pracodawca dodatkowo pokrywa wy-

datki na paliwo, wykorzystywane w innych celach niż służbowe, jego wartość stanowi podlegają-

cy opodatkowaniu przychód pracownika ze stosunku pracy. 

Zdaniem Sądu, świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu. Jest nim 

zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania, także i ponoszenie wszystkich niezbęd-

nych wydatków umożliwiających takie używanie, tj. kosztów eksploatacji, w tym materiałów 

eksploatacyjnych, kosztów związanych z zakupem paliwa czy badań technicznych. Nie ma przy 

tym żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim są wydatki na paliwo uznać za 

stanowiące odrębne świadczenie. Kwestia ta była już przedmiotem oceny NSA w analogicznych 

sprawach, kształtuje się zatem korzystna dla podatników linia orzecznicza. 
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WSA w Poznaniu wydał ciekawy wyrok dotyczący traktowania Urzędu Wojewódzkiego jako po-

datnika VAT. Tego rodzaju jednostki mają obecnie wiele wątpliwości co do rozliczeń podatko-

wych, z uwagi na uchylenie przepisu § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MF z 20 grudnia 2013 r. Na 

Do 30 czerwca 2017 r. zwolnione były usługi świadczone pomiędzy państwowymi jednostkami 

budżetowymi.  Jednostka argumentowała, że rozliczenia za usługi wynikające z umów cywilno-

prawnych, zawartych z państwowymi jednostkami budżetowymi, należy dokonywać na podsta-

wie not księgowych. Jednostka uznała, że nie postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT 

państwowym jednostkom budżetowym, szczególnie tym, które należą do zespolonej administra-

cji rządowej, zamiast not obciążeniowych.  

Organ interpretacyjny i WSA były jednak odmiennego zdania. W ich opinii, fakt, że państwowe 

jednostki  należą do sektora finansów publicznych i pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z 

budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio budżetu państwa 

(VAT stanowi dochód budżetu, który wykonują państwowe jednostki budżetowe), nie stanowi 

przesłanki do uznania, że usługi świadczone pomiędzy tymi jednostkami, w tym tzw. rozrachunki 

pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia, nie podlegają 

przepisom ustawy o VAT. Zdaniem Sądu rozliczenia za sprzedaż dokonywaną przez Urząd, wyni-

kającą z tytułu umów najmu, użyczenia i porozumień – administrowania nieruchomościami z 

państwowymi jednostkami budżetowymi i zespoloną administracją rządową, podlegają opodat-

kowaniu podatkiem VAT i należy je udokumentować fakturami VAT .  

Warto jednak zauważyć, że ani Strony postępowania ani Sąd nie rozważali możliwości zastosowa-

nia art. 29 a ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot 

(…) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków ponie-

sionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy.  

WSA—kiedy 
Urząd Woje-
wo dzki działa 
jako podatnik 
VAT 
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Dalsze zmiany  
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Wyjaśnienia MF do podatku u źródła 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Ich celem jest 

wyjaśnienie pojęć z zakresu regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą z 23 października 2018r. (o zmianie ustawy o PIT i CIT 

oraz Ordynacja Podatkowa) i przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z 

wprowadzonych zmian. Zmiany te to przypomnijmy: zmodyfikowanie mechanizmu poboru podatku u źródła przez płatnika, nowa 

definicja rzeczywistego właściciela i modyfikacja szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dokument zaś pokazu-

je kierunek interpretacji tych przepisów przez Ministra Finansów. Ministerstwo odnosi się do zagadnień z zakresu oddziaływania 

regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą i przedstawia sposób postępowania dla prawidłowego spełnienia nowych obowiąz-

ków. Poruszone zostały w szczególności zagadnienia związane z właściwym stosowaniem preferencji w opodatkowaniu podatkiem 

u źródła, a także kwestie dotyczące zakresu podatku u źródła, zasad jego zwrotu i reguł opłacania . 

 

Płatnicy po nowelizacji stawiają sobie przede wszystkim pytanie: czy pobrać podatek w mniejszej wysokości (ewentualnie zasto-

sować zwolnienie) czy też zapłacić go i wystąpić z wnioskiem o zwrot. Do występowania o zwrot uprawnieni są podatnicy oraz 

płatnicy (ci ostatni w przypadkach, gdy zapłacili podatek z własnych środków i ponieśli ciężar ekonomiczny podatku). 

 

W zakresie zastosowania preferencji, dokument zawiera przykładowo stanowisko MF co do dochowania należytej staranności 

przez płatnika przy weryfikacji warunków zastosowania stawki innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub 22 ust. 1, zwolnienia lub wa-

runków niepobrania podatku. Resort wyjaśnia, iż należy brać pod uwagę charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płat-

nika, a także powiązania z podatnikiem i możliwość faktycznego uzyskania informacji. Generalnie, zdaniem MF, w przypadku istnie-

nia istotnych powiązań uprawniających, stanowiących jednocześnie warunek skorzystania ze zwolnienia, standard oczekiwań 

względem płatnika jest wyższy. Przyjmuje się, że taki płatnik powinien posiadać adekwatny dla w danych okolicznościach poziom 

dostępu do informacji na temat statusu odbiorcy należności, na przykład powinien mieć możliwość uzyskania wiarygodnych infor-

macji od powiązanego odbiorcy płatności. Oceniając, czy należyta staranność została w określonym przypadku dochowana, należy 

uwzględniać powszechnie dostępne informacje na temat odbiorców należności. Źródłem takich informacji może być m.in. prasa 

branżowa, doniesienia medialne, publikowane informacje o lokowaniu przez daną grupę kapitałową spółek zależnych w państwach 

o korzystnym reżimie prawnym, publiczne (a w przypadku podmiotów, które z nich korzystają – także prywatne) rejestry (bazy 

danych) podmiotów, informacje uzyskane w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) itd. Szcze-

gólną uwagę płatników powinny zwrócić informacje o tworzonych strukturach optymalizacyjnych. 

PIT od składek ZUS zapłaconych przez płatnika za podatnika 

17 czerwca 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania PIT zapłaconych 

przez płatnika za podatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Sprawa dotyczyła Podatnika, który w ramach prowadzonej działal-

ności gospodarczej na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (Kontrakt Menedżerski), świadczył usługi na 

rzecz Spółki (Płatnika). Z tytułu wypłacanego wynagrodzenia Spółka pobierała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób 

fizycznych, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne początkowo opłacał Manager jako osoba prowadząca działalność gospo-

darczą. W pewnym momencie jednak Spółka skorygowała deklaracje ZUS za przeszłe okresy i zapłaciła zaległe składki na ubezpiecze-

nie społeczne od wypłaconego wynagrodzenia z tytułu Kontraktu Menedżerskiego.  

 

Organ stwierdził, że uiszczenie przez Spółkę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w celu wywiązania się z obowiązków płat-

nika składek – w części, w której powinny być sfinansowane przez Wnioskodawcę i które nie zostały przez Niego zwrócone 

(płatnikowi) w roku, w którym zostały zapłacone – stanowi to dla Wnioskodawcy nieodpłatne świadczenie generujące przychód 

podatkowy. Wnioskodawca uzyskał bowiem wymierną korzyść majątkową, gdyż inny podmiot, tj. Spółka, poniósł kosztem swojego 

majątku wydatek, który winien być sfinansowany majątkiem (dochodami) Wnioskodawcy. W konsekwencji w 2018 r. u Wniosko-

dawcy w momencie zapłaty przez Płatnika z którym od zakończenia Kontraktu Menedżerskiego nie łączył Go już żaden stosunek 

prawny zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części, w której powinny być one pokryte z dochodu Wnioskodawcy i nie 

zostały zwrócone, powstał przychód z innych źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  



 
Opinia dla Rzeczpospolitej do artykułu 

„Coraz mniej przedsiębiorców chce rozli-

czać VAT”.   

Nie dziwi mnie spadek liczby rejestracji 

nowych podatników VAT. O ile wcześniej 

rejestracja była formalnością i trwała około 

tygodnia, o tyle od trzech–czterech lat 

nowe podmioty muszą przejść drobiazgo-

wą weryfikację. Przedsiębiorcom trudno 

uzyskać rejestrację bez profesjonalnej ob-

sługi prawnej. Nowy trend to ucieczka od 

VAT mniejszych firm. Wcześniej chciały być 

VAT-owcami, by móc odliczać podatek. 

Teraz nowe wymogi, m.in. konieczność 

składania JPK i obciążenia administracyjne, 

są na tyle uciążliwe, że wiele firm rezygnuje 

z rejestracji. Bywa, że działalność jest roz-

kładana na dwie–trzy spółki, by nie prze-

kroczyć progu 200 tys. zł, czyli limitu zwol-

nienia podmiotowego w VAT. Problemem 

pozostaje też wykreślenie podatników z 

rejestru VAT w razie braku kontaktu, np. 

gdy ktoś nie odbierze telefonu stacjonarne-

go. 

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego 

w prawo własności - skutki w VAT—

Artykuł w Inforze 

Mimo, że czynność przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własno-

ści, dla których prawo to ustanowiono po 

wejściu w życie ustawy o VAT nie podlega 

opodatkowaniu jako ponowna dostawa 

towaru, ani żadna inna czynność podlegają-

ca VAT, to jednak kwota należna z tytułu 

przekształcenia prawa własności będzie 

podlegać opodatkowaniu, jako element 

ceny za jego dostawę. …). 

 

Opodatkowanie VAT sprzedaży gwarancji 

pochodzenia energii elektrycznej (OZE)—

Artykuł w Inforze 

8 marca 2019 r. Dyrektor KIS zajął stanowi-

sko w zakresie kilku kwestii związanych z 

opodatkowaniem VAT sprzedaży gwarancji 

pochodzenia energii elektrycznej wytwa-

rzanej z odnawialnych źródeł energii (OZE).

(…). 
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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. NSA 

w kolejnym wyroku przyznał samorządom 

prawo do odliczenia VAT od inwestycji w 

obiekty sportowe 

15 marca Naczelny Sąd Administracyjny 

wydał kolejne już orzeczenie w sprawie 

możliwości odliczania VAT od inwestycji 

samorządowych. Sprawa dotyczyła Gminy, 

która zrealizowała inwestycję tj. budowę 

hali sportowej a następnie oddała ją szkole 

w trwały zarząd. Zdaniem fiskusa, okolicz-

ność ta wystarczyła aby pozbawić Gminę 

zupełnie prawa do odliczenia podatku nali-

czonego.  W związku z funkcjonowaniem 

hal Gmina ponosi wydatki m.in. na zakup 

usług remontowych, budowlanych, zakupy 

towarów (np. środki czystości, meble, wy-

posażenie), media. Gmina od początku 

budowy ww. hal sportowych miała zamiar 

wykorzystywać hale komercyjnie do pozy-

skiwania dodatkowych przychodów, jednak 

teraz chciałaby zarządzać nią w bardziej 

efektywny sposób, poprzez pozyskiwanie 

większej ilości zleceń. (…)   

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. Pro-

jekty parasolowe OZE a mechanizm od-

wrotnego obciążenia 

Dyrektor KIS wydał interpretację w niezwy-

kle aktualnej obecnie sprawie konieczności 

rozliczenia odwrotnego obciążenia w przy-

padku projektów parasolowych dotyczą-

cych Odnawialnych Źródeł Energii (takich 

jak montaż instalacji fotowoltaicznych, 

kolektorów słonecznych, pomp ciepła). 

Warto się z nią zapoznać, gdyż gminy zwy-

kle w ramach problematyki OZE mają wąt-

pliwości w zakresie prawa do odliczenia czy 

też obowiązku opodatkowania dotacji. 

Kwestia zaś rozliczenia odwrotnego obcią-

żenia jest przez nie często pomijana, co 

prowadzi do błędów. (…)   



 

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. 

Doradztwo w zakresie cen transfero-
wych (TP) 

• Przegląd transakcji realizowanych 

między podmiotami powiązanymi 

pozwalający na określenie głównych 

obszarów ryzyka w zakresie cen trans-

ferowych oraz zidentyfikowanie ob-

szarów generujących ryzyka w proce-

sie realizacji obowiązków podatko-

wych związanych z realizacją transak-

cji z podmiotami powiązanymi 

• Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem cen 

transferowych oraz w zarządzaniu 

procesami związanymi z realizacją 

obowiązków podatkowych w zakresie 

cen transferowych 

• Przygotowanie analizy funkcjonalnej 

dla transakcji między podmiotami 

powiązanymi  

• Przygotowanie dokumentacji cen 

transferowych  

• Przygotowanie procedur dla transak-

cji między podmiotami powiązanymi 

• Analiza i przygotowanie umów o po-

dziale kosztów 

• Analiza zysków przypisanych do zakła-

du  

• Wsparcie w zakresie Uprzednich Po-

rozumień Cenowych 

• Pomoc w trakcie kontroli podatkowej 

i postępowań podatkowych 

• Doradztwo bieżące TP. 

 
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 


