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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym lipcowym biuletynie omawiamy szereg zmian w przepisach z zakresu cen 

transferowych. Obecnie podatnicy muszą funkcjonować w złożonym świecie różnych 

obowiązków podatkowych w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi 

realizowanych w różnych latach podatkowych.   

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w lipcu kilka ważnych dla sektora finansów pu-

blicznych (zwłaszcza samorządów) orzeczeń. Niestety, na niekorzyść sektora zmienio-

no uchwałę 7 sędziów dotyczącą tzw. prewspółczynnika. Sąd podkreślał jednak, że 

nowej linii interpretacyjnej fiskus nie powinien używać wobec jednostek, które w zau-

faniu do NSA odliczyły już podatek w latach ubiegłych. 

Omawiamy też objaśnienia Ministerstwa co do stosowania preferencyjnego opodatko-

wania dochodów z tzw. IP Box.  

W najbliższych miesiącach (a może i latach) oczekiwać będziemy ponadto na uchwałę 

NSA w sprawie skutków podatkowych zmiany przeznaczenia majątku samorządowego 

oraz na wyrok TSUE dotyczący opodatkowania VATem przekształcenia użytkowania 

wieczystego w prawo własności.  

 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



W ostatnich latach ceny transferowe stały się jednym z kluczo-

wych obszarów zainteresowania organów podatkowych w 

Polsce i na świecie. Organy podatkowe zostały uzbrojone w 

bezcenną wiedzę zarówno merytoryczną (np. zdobywaną po-

przez studia podyplomowe i szkolenia wewnętrzne) jak i prak-

tyczną (zdobywaną w trakcie przeprowadzanych coraz liczniej-

szych czynności sprawdzających), a rezultatem tego wzmoc-

nienia jest istotne zwiększenie w ostatnich latach wyników z 

kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. Tymcza-

sem, rewolucyjne zmiany polskich przepisów w tym zakresie, 

które zaczęły obowiązywać od 2017 r. zostały już w dużym 

stopniu zmodyfikowane.  

Obserwacja otoczenia legislacyjnego wymaga nie tylko zacho-

wania czujności w odniesieniu do wprowadzanych zmian w 

aktach prawnych, ale również w zakresie wyjaśnień organów 

podatkowych, prezentowanych w szczególności przez Mini-

sterstwo Finansów. Tylko w lipcu br. Ministerstwo Finansów 

opublikowało dwa wyjaśnienia w zakresie cen transferowych 

dotyczące wzorów elektronicznych TPR oraz oświadczenia o 

sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na 

podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. 

(linki na naszej stronie).  

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych (TPR-P) oraz od osób prawnych (TPR-C) zostały 

opublikowane 18 lipca br. na stronach BIP MF.MF nie ukrywa, 

że TPR poza zapewnieniem podatnikom realizacji obowiązku 

sprawozdawczego, zapewnia wysoką efektywność typowania 

podatników do kontroli w obszarze cen transferowych. 

Informacja będzie zawierać: 

• wskazanie celu złożenia informacji o cenach transfero-

wych (złożenie / korekta informacji) oraz okresu, za jaki 

jest składana, 

• dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację 

o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest skła-

dana informacja, 

• ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest 

składana informacja o cenach transferowych, 

• informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transak-

cji kontrolowanych, 

• informacje dotyczące metod i cen transferowych, 

• dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

Należy pamiętać, że przekazanie TPR jest jednym z obowiąz-

ków w zakresie cen transferowych realizowanym standardo-

wo do końca września 2019 r. za rok 2018 (dla podatników, 

dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzo-

wym). 

18 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało również 

informację dotyczącą oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów 

obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. MF wyjaśnia m.in.: 

• jakiego okresu może dotyczyć oświadczenie – tj. 2019 r. 

lub w niektórych przypadkach również 2018 r., 

• forma oświadczenia wyłącznie elektroniczna, 

• oświadczenie jedynie poprzez ePUAP, 

• jakie są wymagane elementy oświadczenia – tj. dane 

podmiotu składającego oraz treść oświadczenia (MF po-

daje przykładowy wzór), 

• kto i w jaki sposób podpisuje oświadczenie – tj. kierownik 

jednostki, a w niektórych przypadkach każda z osób 

uprawniona do reprezentacji podatnika. 
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Zmiany w cenach transferowych 



NSA zno w o 
VAT w sekto-
rze finanso w 
publicznych 

Jak wiedzą wszyscy zajmujący się rozliczeniem VAT w sektorze finansów publicznych jed-

nostki muszą obecnie, co do zasady, kalkulować tzw. prewspółczynnik. Przepisy dotyczące 

odliczania VAT z wykorzystaniem prewspółczynnika obowiązują od 1 stycznia 2016 r. w 

związku z nowelizacją ustawy ustawa o VAT oraz z wprowadzeniem rozporządzenia Mini-

stra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzysty-

wania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku nie-

których podatników. Niemniej, organy podatkowe przyjmują bardzo niekorzystną dla sek-

tora wykładnię, zgodnie z którą wymienione przepisy należy stosować z mocą wsteczną. 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 2 lipca 2019r. salomonowe rozstrzygniecie dotyczące 

tego wieloletniego sporu o zakres odliczeń od wydatków mieszanych poniesionych przed 

2016r.  

Mowa o wyrokach z 2 lipca 2019 r., sygn. akt I FSK 119/17 oraz z 3 lipca 2019 r., sygn. akt I 

FSK 73/17. Pierwszy uchylił korzystny dla Gminy wyrok WSA w Gorzowie Wlkp a drugi 

WSA w Łodzi. Do tej pory orzecznictwo sądowe, na czele z uchwałą 7 sędziów NSA z 24 

października 2011 r. (sygn. I FPS 9/10), stawało po stronie podatników. Jednak, na gruncie 

orzeczenia Trybunału UE z 8 maja 2019r. (C-566/17) NSA zmienił swoją dotychczasową 

linię orzeczniczą.  

NSA poruszył przy tym bardzo istotną kwestię obowiązku organów podatkowych działania 

w poszanowaniu zasad konstytucyjnych. Sąd zastrzegł, że podatnicy, którzy odliczyli VAT z 

faktur dokumentujących koszty mieszane w okresach rozliczeniowych przed 1 stycznia 

2016 r. nie powinni ponosić obecnie negatywnych konsekwencji działania w zaufaniu do 

tego jednoznacznego rozstrzygnięcia. Organy podatkowe nie powinny wymagać od po-

datników skorygowania deklaracji i oddania podatku. Byłoby to nie do pogodzenia z wyni-

kającą z Konstytucji RP zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz zasadą pewności 

praw, a także z uwagi na zasadę zaufania podatnika do organów podatkowych 

(wywodzoną z kolei z ordynacji podatkowej).  

 

2 lipca 2019r. NSA wydał też postanowienie o sygn. I FSK 

164/17 o skierowaniu pytania prawnego do Składu Siedmiu 

Sędziów w sprawie zagadnienia prawnego budzącego poważne 

wątpliwości: „Czy obowiązana do zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty w ramach zadań własnych gmina, która dla 

tego celu działając w charakterze organu władzy publicznej, 

poniosła wydatki inwestycyjne na wytworzenie infrastruktu-

ry, którą dla realizacji tych zadań przekazała do bezpłatnego 

użytkowania odrębnej samorządowej jednostce organizacyj-

nej, przez zmianę formy tego przekazania z nieodpłatnej na 

odpłatną, z ustaleniem symbolicznej kwoty odpłatności, dzia-

ła w tym zakresie jako podatnik prowadzący działalność go-

spodarczą dla VAT?” Sprawa dotyczyła miasta, które zapyta-

ło  o zakres prawa do odliczenia VAT w drodze korekty podatku 

naliczonego w związku ze zrealizowaną inwestycją w postaci 

budowy składanego boiska sezonowego.  

NSA zajmie się dość specyficzną sprawą, gdzie jednostka, która 

gospodarować będzie obiektem nie będzie go w ogóle wyko-

rzystywać do działalności gospodarczej ani opodatkowanej VAT 

(nie jest nawet podatnikiem VAT). Wydaje się zatem wątpliwe 

czy faktycznie odliczenie powinno tu przysługiwać z tej jedynie 

przyczyny, że Miasto zmieniło formę udostępnienia infrastruk-

tury na odpłatną.  
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TSUE— usługi 
budowlane 
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Dalsze zmiany  

TSUE: można zmienić przeznacze-

nie nieruchomości i odzyskać VAT  

Objaśnienia MF—dochody z praw własności intelektualnej 

Ministerstwo wydało objaśnienia dotyczące stosowania przepi-

sów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką 

podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifiko-

wanych praw własności intelektualnej tzw. IP Box. Przypomnij-

my, że przepisy o 5 % stawce od kwalifikowanego IP obowiązują 

od 1 stycznia 2019 r., mają jednak zastosowanie wobec podatni-

ków, którzy ponosili koszty w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 

grudnia 2018 r. W zamierzeniu ustawodawcy nowe regulacje 

mają sprzyjać tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwią-

zań będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Nie zawie-

rają one jednak wielu istotnych szczegółów np. co do koniecznej 

ewidencji czy sposobu rozliczenia ulgi. Objaśnienia uzupełniają te 

luki, co może też rodzić wątpliwości w zakresie zasad pewności 

prawa. Kontrowersyjne jest przykładowo wyjaśnienie, że 

z preferencyjnego opodatkowania podatnicy będą mogli skorzy-

stać dopiero po zakończeniu roku podatkowego poprzez złożenie 

zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.  

MF wyjaśnia, iż w celu skorzystania z preferencji IP Box należy: 

1) zweryfikować prace związane z działalnością badawczo-

rozwojową, które prowadzą do wytworzenia, rozwinięcia lub 

ulepszenia kwalifikowanych IP; 

2) wyodrębnić kwalifikowane IP; 

3) zapewnić ewidencję, która prowadzi do wyodrębnienia przy-

chodów i kosztów przypadających na każde kwalifikowane IP (dla 

każdego kwalifikowanego IP oddzielnie). 

Ministerstwo zastrzega, że badania naukowe, jak i prace rozwo-

jowe muszą spełniać kryteria „twórczości”, „systematyczności” i 

„zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wie-

dzy do tworzenia nowych zastosowań”. Spełnienie kryterium 

„systematyczności” danej działalności nie jest uzależnione od 

ciągłości tej działalności, w tym od określonego czasu przez jaki 

działalność taka ma być prowadzona, ani też od istnienia planu, 

co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalność w przy-

szłości. Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przepro-

wadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując 

dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby.  

Ministerstwo odnosi się w wyjaśnieniach m.in. do zasad opodat-

kowania dochodów transgranicznych. W przypadku osiągania 

dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, 

istotne jest – jak wyjaśnia MF – aby każdorazowo zapoznać się z 

postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opo-

datkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym osiąga-

ne są dochody. Podatnik może skorzystać z preferencji IP Box, 

jeśli osiągany przez niego dochód z kwalifikowanych IP podlega 

opodatkowaniu w Polsce.  
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Czy przekształcenie prawa uz ytkowania wieczystego podlega VAT?  

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił zapy-

tać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o aktualną obec-

nie kwestię opodatkowania podatkiem VAT przekształcenia użyt-

kowania wieczystego we własność. Powziął on bowiem wątpli-

wość czy czynność ta w ogóle powinna pociągać za sobą obowią-

zek zapłaty VAT przez Gminę.  

Zadano następujące pytania:   

1. Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-

wo własności nieruchomości z mocy prawa stanowi dostawę 

towarów w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a) w zw. art. 2 ust. 1 

lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28.11.2006r. w spra-

wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej podle-

gającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej?  

2. Czy przekształcenie stanowi dostawę towarów w rozumieniu 

art. 14 ust. 1 w zw. art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 112 podle-

gającą opodatkowaniu VAT?  

3. Czy Gmina pobierając opłaty z tytułu przekształcenia działa 

w charakterze podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 w zw. z 

art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 112 czy w charakterze organu 

władzy publicznej w rozumieniu art. 13 dyrektywy 112 ?  

 

Sygnatura I SA/Wr 295/19.  



 
Wniosek o upadłość a zobowiązania po-

datkowe spółki—Artykuł w Inforze 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok 

dotyczący przesłanki odpowiedzialności 

członka zarządu za długi osoby prawnej, 

polegającej na niezgłoszeniu wniosku o 

upadłość. Sąd wskazał, że członek zarządu 

może zwolnić się z odpowiedzialności, 

jeżeli wykaże m.in., że we właściwym cza-

sie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upa-

dłości lub wszczęto postępowanie zapobie-

gające upadłości.  

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjne-

go z dnia 1 marca 2019 r. (I FSK 268/17). 

Zdaniem Sądu dla powstania stanu niewy-

płacalności nieistotne jest, czy dłużnik nie 

wykonuje wszystkich zobowiązań czy też 

tylko niektórych z nich. Nieistotny też jest 

rozmiar niewykonywanych przez dłużnika 

zobowiązań. Nawet niewykonywanie zobo-

wiązań o niewielkiej wartości oznacza jego 

niewypłacalność. Organy podatkowe nie są 

zobowiązane do badania stanu majątku 

spółki i tego, czy zobowiązania przekracza-

ją jego wartość. Niewypłacalność istnieje 

nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środ-

ków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie 

wykonuje zobowiązań z innych przyczyn.

(…) 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Okładkowy artykuł Joanny Rudzkiej w 

Piśmie samorządu terytorialnego Wspól-

nota  

Mimo licznego orzecznictwa NSA fiskus 

pozostaje niewzruszony: odliczenie VAT od 

wodociągów i kanalizacji tylko prewspół-

czynnikiem (…) 

O odliczenie od tego rodzaju inwestycji 

pytała gmina, która jest podatnikiem po-

datku od towarów i usług (podatek lub 

VAT), zarejestrowanym jako podatnik VAT 

czynny. Gmina wskazała, iż w jej struktu-

rze organizacyjnej znajdują się jednostki 

budżetowe (dalej Jednostki). W Gminie, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami, do-

szło do scentralizowania rozliczeń VAT 

Gminy i jednostek. W związku z tym, od 

tego dnia jednostki nie funkcjonują jako 

odrębni od Gminy podatnicy VAT. Gmina 

jest właścicielem infrastruktury wodocią-

gowo-kanalizacyjnej, przy pomocy której 

Gmina prowadzi przede wszystkim działal-

ność gospodarczą, polegającą na zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę oraz odprowa-

dzaniu i oczyszczaniu ścieków. W struktu-

rze organizacyjnej Gminy nie funkcjonuje 

zakład budżetowy, ani jednostka budżeto-

wa, której Gmina powierzyła techniczne 

wykonywanie czynności związanych z dzia-

łalnością wodno-kanalizacyjną. Działalność 

tę Gmina wykonuje samodzielnie, poprzez 

wydzielony referat urzędu obsługującego 

Gminę. W związku z prowadzoną działal-

nością w zakresie zbiorowego zaopatrze-

nia w wodę oraz odprowadzania ścieków, 

Gmina ponosi wydatki inwestycyjne zwią-

zane z budową i modernizacją infrastruk-

tury wodociągowo-kanalizacyjnej. 

(…)organ konkluduje, że Gmina nie przed-

stawiła wiarygodnych przesłanek pozwala-

jących na stwierdzenie, że przedstawiony 

sposób będzie gwarantował, że zakres 

wykorzystywania do działalności gospo-

darczej nabywanych towarów i usług bę-

dzie odzwierciedlony w sposób obiektyw-

ny i pełny. Zdaniem Organu przedstawiony 

sposób nie jest w pełni obiektywny i nie 

jest w stanie precyzyjnie odzwierciedlić 

stopnia wykorzystania zakupów związa-

nych z dostarczaniem wody i odbiorem 

ścieków do działalności gospodarczej oraz 

do działalności innej niż gospodarcza.  



 

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  

 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 
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