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Szańowńi Pań stwo, 
 

w naszym sierpniowym biuletynie opisujemy proces wdrażania przepisów o tzw. 

„białej liście”. Wchodzą one w życie w najbliższych dniach, jednak budzą wiele wątpli-

wości praktycznych, głównie co do dostępności danych o podatnikach i ich rachun-

kach.  

Ministerstwo otwiera ponadto konsultacje w sprawie skutków podatkowych korzysta-

nia z kart paliwowych. Niedawny wyrok Trybunału UE zrodził bowiem ryzyko podatko-

we w firmach odliczających VAT z tego rodzaju kosztów. 

Omawiamy też wyrok Trybunału UE, z którym zapoznać się powinny te przedsiębior-

stwa, które uczestniczą w transakcjach łańcuchowych.  

Zapraszamy też Państwa serdecznie do udziału w Samorządowym Forum Kapitału i 

Finansów w Katowicach, gdzie dyskutować będziemy m.in. o VAT w kulturze i samo-

rządowych inwestycjach.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



XVII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW to najważniejsze spotkanie łączące liderów samo-

rządu i finansów. Odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 2-3 paź-

dziernika. 

Forum łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata 

biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji oraz infrastruktury. 

Joanna Rudzka będzie miała przyjemność poprowadzić panel: „Rozliczenie VAT przez instytucje kultury” 

w ramach konferencji Oświata i kultura w samorządzie. 

Będziemy też dyskutować na tematy takie jak: „Finansowanie zadań i innych przedsięwzięć przez JST” w 

ramach konferencji Kongres Skarbników Polskich Samorządów jak również „Finansowanie rozbudowy i 

modernizacji systemu odwodnienia miasta. Technika komunalna, Gospodarka wodno-ściekowa”. 

www.samorzadoweforum.pl 
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Zapraszamy ńa Samorządowe Forum Kapitału i Fińańso w  
w Katowicach 2-3 paz dzierńika 

Organizatorem Forum jest MUNICI-

PIUM SA—wydawca „Wspólnoty”          

a gospodarzem Miasto Katowice  



Szef KAS udo-
stępńia dańe 
do automa-
tyczńego ko-
rzystańia 
(API) z wyka-
zu podatńi-
ko w VAT 

Wchodzi w życie ustawa, która przewiduje udostępnianie od 1 września 2019r. przez 

Szefa KAS wykazu podatników VAT czynnych (tzw. „biała lista”). Minister-

stwo opublikowało dane do automatycznego korzystania z rejestru (API), jednakże 

poinformowało jednocześnie, że będzie ono limitowane. Po wyczerpaniu limitu dostęp 

do API będzie zablokowany do godziny 0:00. Będzie można złożyć 10 zapytań o maksy-

malnie 30 podmiotów jednocześnie. Opublikowany API zawiera dwie metody odpyty-

wania o dane z Wykazu: metodę pełną oraz metodę uproszczoną. Zapowiedziano też 

udostępnianie raz dziennie rejestru w formie tradycyjnej (nie automatycznej) – pliku 

tekstowego, który będzie można pobierać codziennie. 

Aby skorzystać z metody pełnej wybierać będziemy jeden z parametrów: NIP, fragment 

nazwy, REGON lub numer rachunku bankowego oraz dzień, na jaki mają być wyświetlo-

ne informacje o podmiocie i uzyskamy: cały zakres danych z Wykazu o podmiotach, o 

które pytamy, unikalny identyfikator – klucz elektroniczny, który jest potwierdzeniem 

wykonania zapytania (o jaki identyfikator podmiotu pytano, datę na jaki dzień została 

udzielona odpowiedź i datę zapytania). Metoda uproszczona „check” poprzez API skró-

cone będzie łączyła z Wykazem po wprowadzeniu parametrów zapytania: NIP lub RE-

GON, NUMER RACHUNKU, DATA na jaki dzień ma być udzielona odpowiedź. W odpo-

wiedzi API zwróci następujące informacje: TAK lub NIE. 
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Minister Finansów odpowiedział na interpelację poselską dotycząca jednej z wie-

lu wątpliwości wiążących się z wchodzącymi na dniach przepisami o obowiązkowym 

sprawdzaniu kont kontrahentów w wykazie podatników VAT – płatności masowych 

(tj. rachunków wirtualnych wykorzystywanych przez podatników dostarczających towary 

i usługi na masową skalę jak operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów) i 

innych nie zgłaszanych do rejestru podatników udostępnianego przez Szefa KAS. Mini-

ster wskazał, że rachunki te nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie 

są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu ustawy Prawo bankowe. Jest to spory pro-

blem dla podatników i wystawców faktur, gdyż dotyczy tak powszechnych płatności jak 

opłaty za prąd, usługi telekomunikacyjne i inne media. 

Minister zapewnia, że wpłaty na rachunki wirtualne, które są przypisane do rachunku 

rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega 

zgłoszeniu do urzędu skarbowego.  Jednocześnie Ministerstwo informuje, że obecnie 

trwają prace w kierunku opracowania wymagań związanych z wykazem podatników 

VAT. 

Odnośnie dokonywania wpłat na rachunki depozytowe lub powiernicze Ministerstwo 

wskazuje na moment zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, 

a mianowicie kosztem uzyskania przychodu może być koszt faktycznie poniesiony, w 

przypadku zaś rachunków powierniczych i depozytowych, środki pieniężne zostają jedy-

nie zabezpieczone do czasu realizacji umowy. Gdyby jednak wpłata na rachunek powier-

niczy i depozytowy została potwierdzona fakturą, nabywca – jak wyjaśnia – może złożyć 

zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o 

wpłacie dokonanej na rachunek spoza wykazu i tym samym uwolnić się od negatywnych 

konsekwencji. 

Problematyka ta będzie poruszona w przygotowywanych przez Ministerstwo Objaśnie-

niach podatkowych. Przypominamy, że sankcje te obowiązują dopiero od nowego roku, 

możliwe zatem, że Ministerstwo będzie w stanie przedstawić nieco bardziej przystępne 

rozwiązanie niż składanie zgłoszeń do US . 

Brak wirtual-
ńych rachuń-
ko w rozlicze-
ńiowych, po-
wierńiczych i 
depozytowych 
ńa tzw. białej 
lis cie 
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Dalsze zmiany  
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MF plańuje opracowańie zasad rozliczańia kart paliwowych 

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje w sprawie opo-

datkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) transakcji 

realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. Uwzględ-

niając wątpliwości co do prawidłowego sposobu opodatkowa-

nia transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwo-

wych w następstwie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C 235/18, w celu m.in. 

ochrony uczciwych podatników oraz zapewnienia pewności 

obrotu prawnego, Ministerstwo rozważa opracowanie możli-

wie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie 

których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach 

dokonywać klasyfikacji transakcji realizowanych przy wykorzy-

staniu kart paliwowych jako dokonywanej na rzecz użytkowni-

ka karty: (i) dostawy towaru lub świadczenia usługi albo (ii) 

świadczenia usługi finansowej. Zastosowanie się do opracowa-

nych i przedstawionych zasad skutkowałoby brakiem podstaw 

do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w 

przypadku transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart 

paliwowych. 

Przypomnijmy, że 15 maja 2019 r. TSUE wydał orzeczenie w 

sprawie Vega International Car Transport and Logistic – Tra-

ding GmbH. Trybunał orzekł, że udostępnienie kart paliwowych 

przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwia-

jące tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których 

transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia 

kredytu zwolnioną z podatku od wartości dodanej w rozumie-

niu tego przepisu. Oznacza to brak możliwości odliczenia po-

datku naliczonego. 

W świetle dotychczasowej praktyki – odmiennej niż ta wynika-

jąca z przedmiotowego orzeczenia Trybunału – stosowania 

przepisów ustawy o VAT udostępnienie przez Vega Internatio-

nal kart paliwowych na rzecz Vega Poland byłoby traktowane 

nie jako świadczenie usług, ale dostawa towaru (paliwa). 

W konsekwencji, Ministerstwo zwraca się do firm prośbą o 

przesłanie na adres konsultacje.kartypaliwowe@mf.gov.pl 

informacji o najbardziej typowych dla działalności gospodar-

czej modelach funkcjonowania kart paliwowych (zarówno w 

formie opisowej i graficznej).

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ciekawy wyrok w sprawie 

konsekwencji błędnego rozliczenia transakcji łańcuchowej. 

Zdaniem TSUE, organ podatkowy jest zobowiązany do wyka-

zania istnienia nienależnej korzyści podatkowej po stronie 

podatnika w celu odmowy prawa do odliczenia naliczonego 

podatku od wartości dodanej (VAT). Okoliczność, iż do naby-

cia towarów doszło w ramach łańcucha kolejnych transakcji 

sprzedaży pomiędzy kilkoma osobami oraz że podatnik wszedł 

w posiadanie danych towarów w magazynie osoby uczestni-

czącej w tym łańcuchu, innej niż osoba wykazana na fakturze 

jako dostawca, sama w sobie nie wystarcza do stwierdzenia 

istnienia praktyki stanowiącej nadużycie ze strony podatnika 

lub innych osób uczestniczących we wspomnianym łańcuchu.  

Skarżąca spółka – Kuršu zeme z siedzibą na Łotwie, zadeklaro-

wała transakcje nabycia towarów od innej spółki z siedzibą na 

Łotwie, KF Premy, i która odliczyła związany z tymi transakcja-

mi VAT naliczony. W trakcie kontroli podatkowej Łotewski 

urząd podatkowy – VID stwierdził, że owe nabycia miały miej-

sce w ramach łańcucha kolejnych transakcji pomiędzy kilkoma 

spółkami a to spółka powinna rozliczyć WNT (nie zaś odliczyć 

podatek z faktury).  

Zdaniem TSUE, nie doszło do nadużycia zatem nie można 

odmówić odliczenia z tej przyczyny. Jednak powstaje pytanie: 

któremu nabyciu w łańcuchu transakcji należy przypisać jedy-

ny wewnątrzwspólnotowy transport i które w związku z tym 

jako jedyne powinno zostać zaklasyfikowane jako WNT. Nale-

ży w tym celu dokonać łącznej oceny wszystkich okoliczności 

właściwych dla danej sprawy, a w szczególności należy spraw-

dzić, w którym momencie doszło do przeniesienia na prawa 

do dysponowania towarem jak właściciel. Od chwili, w której 

miało ono miejsce, to znaczy przed wewnątrzwspólnotowym 

transportem lub po nim, zależeć będą zarówno klasyfikacja 

jako WNT jednej z transakcji nabycia w ramach łańcucha, jak i 

zakres prawa do odliczenia, to znaczy zwrotu VAT na rzecz 

Kuršu zeme. 

Wyrok z 10 lipca 2019 r. (sygn. akt C-273/18).  

TSUE o trańsakcjach łań cuchowych 



 
Rozliczanie dotacji na OZE - mechanizm 

odwrotnego obciążenia—Artykuł w Info-

rze 

Fiskus wydał interpretację podatkową w 

bardzo aktualnej obecnie sprawie, czyli w 

zakresie rozliczenia odwrotnego obciążenia 

w przypadku projektów dotyczących Odna-

wialnych Źródeł Energii (OZE), takich jak 

montaż instalacji fotowoltaicznych, kolek-

torów słonecznych, pomp ciepła. Warto się 

z nią zapoznać, gdyż gminy mają wątpliwo-

ści w zakresie prawa do odliczenia czy też 

obowiązku opodatkowania dotacji. (…) 

 

Odliczenie VAT od inwestycji w obiekty 

sportowe —Artykuł w Inforze 

Gminy 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 VAT. 

Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolej-

ne już orzeczenie w sprawie możliwości 

odliczania VAT od inwestycji samorządo-

wych, tym razem w postaci obiektów spor-

towych. Sprawa dotyczyła Gminy, która 

zrealizowała inwestycję tj. budowę hali 

sportowej (…). 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Opinia Joanny Rudzkiej dla Rzeczpospolitej 

do artykułu: Sprzedałeś komórkę w sieci? Już 

jesteś VAT-owcem - nowe przepisy o VAT od 

1 września 2019 

- Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że ogra-

niczając zwolnienie z VAT, chce uszczelnić 

system. I kontrolować sprzedaż w internecie, 

gdzie łatwo o nadużycia. Uważam jednak, że 

objęcie podatkiem najmniejszych przedsię-

biorców, którzy dokonają jednorazowej sprze-

daży w sieci firmowego telefonu bądź kompu-

tera, to już przesada. Resort finansów powi-

nien jasno wskazać, że nie o takie transakcje 

chodzi. Tymczasem ministerstwo odpowiada 

jak wyrocznia delficka, niekonkretnie i dwu-

znacznie. Z opisywanego stanowiska resortu 

finansów wynika, że tak naprawdę każda in-

ternetowa transakcja może spowodować utra-

tę prawa do zwolnienia. Nawet zwykła sprze-

daż na Allegro spełnia wymienione warunki. 

Takie podejście spowoduje dużą niepewność 

wśród przedsiębiorców. Czy przy każdej trans-

akcji w sieci mają występować o interpretację 

do skarbówki?  

 

TSUE oceni nałożenie VAT na opłaty za prze-

kształcenie użytkowania wieczystego gruntu 

we własność—komentarz 

– Podzielone są zdania, czy gmina powinna 

płacić VAT od opłaty przekształceniowej czy 

nie. W orzecznictwie oraz stanowiskach orga-

nów podatkowych dominuje pogląd, że decy-

dujące znaczenie ma data ustanowienia tego 

prawa. Jeżeli doszło do tego przed wejściem w 

życie ustawy o VAT, tj. przed 1 maja 2004 r., 

samorząd podatku nie płaci. Po tej dacie to się 

zmienia. Gdy do ustanowienia prawa użytko-

wania wieczystego doszło do końca 2010 r., 

gminy mają obowiązek wnosić VAT według 

stawki 22 proc. A od stycznia 2011 płacą wię-

cej, bo według stawki 23 proc. – wyjaśnia 

Joanna Rudzka, doradca podatkowy. – Na 

podstawie ustawy o VAT opodatkowuje się 

albo dostawę towarów, albo usługi. Moim 

zdaniem opłatę przekształceniową trudno 

brać za dostawę towarów – ocenia Joanna 

Rudzka. – Użytkownik wieczysty włada już tym 

prawem jak właściciel i czerpie ekonomiczne 

korzyści. Organy podatkowe zaś uważają, że 

opłata przekształceniowa jest ostatnią ratą za 

ustanowienie użytkowania wieczystego, a 

skoro tak, to jest VAT. Wszystkie te wątpliwo-

ści zawiera pytanie prejudycjalne wrocław-

skiego WSA – podkreśla Joanna Rudzka. 

Według niej orzeczenie TSUE może nieźle 

namieszać, gdyż sąd nie widzi tu ani dostawy, 

ani usługi, lecz odszkodowanie (poza VAT). 

Dziś większość gmin odprowadza VAT od opła-

ty przekształceniowej. Jeżeli orzeczenie będzie 

dla nich korzystne, będą mogły zasadniczo go 

odzyskać. 



 

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. 

Aktualńe szkoleńia 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  

 
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 
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