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Szańowńi Pań stwo, 
 

w naszym jesiennym newsletterze zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie, w któ-

rym uczestniczy nasza Kancelaria. Tym razem jest to Forum Finansów Publicznych w 

Toruniu gdzie - jak co roku - omawiać będziemy najbardziej aktualne problemy podat-

kowe sektora. Przypominamy przy tym o XVII Samorządowym Forum Kapitału i Finan-

sów (2-3 października MCK Katowice),  gdzie będę miała przyjemność prowadzić panel 

poświęcony VAT w kulturze oraz przekazać mój wkład podatkowy w dwóch debatach 

dotyczących finansowania samorządowych inwestycji. 

Omawiamy ponadto planowaną interpretację ogólną MF o zwolnieniach z PIT i CIT w  

ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz interpretację indywidualną dotyczycącą powsta-

nia przychodu u mieszkańców, którzy otrzymują obniżkę czynszu w zamian za moder-

nizację lokalu.  

Wspominamy też o problematyce kwalifikowalności VAT w projektach unijnych i zmia-

nie uchwały 7 sędziów NSA w sprawie prewspółczynnika VAT.  

Omawiamy również planowane zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa skarbo-

we (nowela KKS z 12 września 2019r.).  

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Opublikowano projekt zmian w przepisach dotyczących podatku akcyzowego oraz Kodeksu Karnego-Skarbowego. Głów-

nym celem noweli jest - jak argumentuje MF - wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą 

wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez wprowadzenie ustawowych zmian o charakterze uszczel-

niającym obrót tymi wyrobami oraz wprowadzeniu nowego obowiązku podatkowego w przypadku samochodów osobo-

wych, a także obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.  

Jednakże, przy okazji kwestii akcyzy, znacznemu zaostrzeniu podlegać mają kary za przestępstwa i wykroczenia skarbo-

we (co najmniej w wysokości uszczuplonej należności publicznoprawnej). Projekt z 12 września br. ma wejść w życie z 

początkiem 2020r.  
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Nowelizacja KKS -  zńaczńe zaostrzeńie kar   

Wydarzenia: Zapraszamy 20-22 listopada do Torunia na 

XI Forum Finansów Publicznych.  

Forum to najważniejsza w Polsce konferencja dla służb 

finansowo-księgowych jednostek sektora finansów pu-

blicznych. Jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń 

w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowości 

budżetowej. Celem Forum jest przedstawienie uczestni-

kom praktycznych rozwiązań problemów, które pojawiają 

się w ich pracy. Poruszane podczas konferencji tematy 

zawsze są poświęcone newralgicznym obszarom w pra-

wie. Prowadzący przedstawiają sposoby radzenia sobie z 

trudnościami w codziennym stosowaniu przepisów prawa 

finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. 

TEMAT PRZEWODNI: Zamknięcie roku 2019 – prawidłowe 

sporządzenie informacji dodatkowej, zmiany w rachunko-

wości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej oraz 

kontroli zarządczej 

Joanna Rudzka omawiać będzie 

najbardziej aktualne sprawy po-

datkowe sektora finansów pu-

blicznych. 

Do udziału zapraszamy m.in.: 

księgowych i skarbników jsfp, 

pracowników wydziałów kontroli i 

audytorów, kierowników jedno-

stek, osoby odpowiedzialne za 

gospodarowanie majątkiem w 

jednostce, a także radców praw-

nych obsługujących jednostki 

sfery budżetowej. 

 

W programie m.in.:  

• Zmiany w ustawie o finan-

sach publicznych  

• Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicz-

nych 

• Wybrane problemy rachunkowości budżetowej  

• Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania  

• Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów  

• Informacja dodatkowa  

• Kontrola zarządcza i audyt po zmianach 

• Inwestycje i ich ujęcie na koncie 080 – problemy 

praktyczne   

Więcej informacji na stronie Forum Finansów Publicznych: 

https://forum.finansepubliczne.pl/ 

 



Zmńiejszeńie czyńszu w zamiań za moderńizację lokalu a PIT 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpreta-

cję dotyczącą przychodu w związku z zaliczeniem w poczet 

czynszu poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego 

kosztów remontowych. Wnioskodawcą była jednostka 

budżetowa Miasta, której przedmiotem działalności jest 

zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością 

Gminy oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w za-

kresie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Jed-

nostka chce uregulować zasady wymiany stolarki okiennej, 

stolarki drzwiowej oraz drzwi balkonowych w mieszkanio-

wym zasobie Gminy przez najemców mieszkalnych lokali 

gminnych na ich koszt z zaliczeniem poniesionych wydat-

ków w poczet należnego czynszu.  

Wątpliwości Gminy wzbudziło, czy taka obniżka czynszu w 

zamian za modernizację lokali powinna być objęta obo-

wiązkiem, o którym mowa w art. 42a ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, czyli obowiązkiem złoże-

nia informacji PIT-8C. Organ interpretacyjny zgodził się z 

Jednostką, że refundacja poniesionych przez najemcę kosz-

tów nie będzie stanowić dla niego przychodu podlegające-

go opodatkowaniu, w konsekwencji wynajmujący nie ma 

obowiązku sporządzania informacji PIT-8C. 

Należy jednak dodać, że adresatem interpretacji jest Mia-

sto (działające przez jednostkę organizacyjną). Oznacza to, 

iż wiąże ona organ podatkowy właściwy dla Miasta w za-

kresie jego obowiązków jako płatnika PIT czy zobowiązane-

go do wystawienia informacji PIT-8c bądź PIT-11 (gdyż 

raczej ta deklaracja znalazłaby tu potencjalnie zastosowa-

nie). Nie ma ona waloru ochronnego dla żadnego z najem-

ców (mieszkańców). Jeżeli najemca chciałby uzyskać ochro-

nę i potwierdzenie, że refundacja nie spowoduje u niego 

powstania przychodu w PIT, musiałby sam zwrócić się do 

KIS z wnioskiem o interpretację w jego indywidualnej spra-

wie.  

Interpretacja Dyrektora KIS z 21 sierpnia 2019 r. , sygnatu-

ra 0115-KDIT2-2.4011.244.2019.1.BK. 
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30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu no-

wych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udziela-

nia przedsiębiorcom wsparcia w formie zwolnienia od podatku 

dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od 

osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez podatników 

realizujących na terenie Polski nowe inwestycje. 

Mimo obowiązywania w ustawie definicji „nowej inwestycji”, 

w praktyce stosowania przepisów o WNI i przedmiotowych 

zwolnień z CIT i PIT pojawiły się wątpliwości co do sposobu 

ustalania dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowa-

nia, w przypadku, gdy nowa inwestycja polega na inwestycji w 

rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne 

związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego 

przedsiębiorstwa oraz gdy jednocześnie taka nowa inwestycja 

realizowana jest w ramach istniejącej infrastruktury, tj. wyko-

rzystywanej w działalności przedsiębiorcy przed wydaniem 

decyzji o wsparciu. Wątpliwości budzą stany faktyczne, w 

których nowa inwestycja stanowi element już istniejącej u 

przedsiębiorcy inwestycji (przedsiębiorstwa/zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa). 

Ministerstwo Finansów ogłosiło zatem konsultacje, które mają 

na celu zebranie opinii  w odniesieniu do zagadnień praktycz-

nych związanych z powyższą wątpliwością tj. w przypadku, gdy 

dla potrzeb ustalenia wielkości zwolnienia podatkowego nie 

jest możliwe lub jest bardzo utrudnione wyraźne rozdzielenie 

inwestycji istniejącej od inwestycji nowej, a w konsekwencji 

nie jest możliwe alokowanie poszczególnych części dochodu 

do istniejącej i nowej inwestycji. W takim przypadku, jak wska-

zuje MF, gdy sposób zintegrowania istniejącej i nowej inwesty-

cji nie pozwala na określenie dochodu z nowej inwestycji bez 

uwzględnienia dochodu z inwestycji istniejącej – zwolnieniu z 

opodatkowania podatkiem CIT i PIT będzie podlegał cały do-

chód uzyskany z działalności na podstawie decyzji o wsparciu. 

Opinie można wysyłać do końca dzisiejszego dnia 

(30.09.2019r.) na adres konsultacje.WNI.dd@mf.gov.pl. 

 

Będzie ińterpretacja ogo lńa dot. Polskiej Strefy Ińwestycji  



4 

Dalsze zmiany  
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Artykuł Joanny Rudzkiej w Inforze pt. 

Składki ZUS podatnika zapłacone przez 

płatnika - skutki w PIT 

Zapłata przez płatnika zaległych składek 

ZUS w celu wywiązania się z obowiązków 

płatnika składek – w części, w której po-

winny być sfinansowane przez podatnika i 

które nie zostały przez niego zwrócone 

(płatnikowi) w roku, w którym zostały za-

płacone – stanowi dla podatnika nieodpłat-

ne świadczenie generujące przychód po-

datkowy. (…) 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Inforze pt. Sa-

mochód służbowy do celów prywatnych - 

paliwo nie jest przychodem pracownika 

Ryczałtowa wartość przychodu z tytułu 

użytkowania samochodu służbowego do 

celów prywatnych obejmuje wszelkie kosz-

ty eksploatacji, w tym również udostępnie-

nie danemu pracownikowi paliwa. Nie ma 

bowiem żadnego uzasadnienia, aby jeden 

rodzaj tych wydatków jakim są wydatki na 

paliwo uznać za stanowiące odrębne 

świadczenie. (…) 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Inforze pt. Od-

szkodowanie z tytułu utraty pracy a zwol-

nienie z PIT 

W przypadku gdy wypłacone świadczenie 

wynika z zawartego porozumienia zbioro-

wego, to nie można przyjąć, że miało ono 

charakter odszkodowania, korzystającego 

ze zwolnienia przedmiotowego z PIT. 

Otrzymanie takiego świadczenia, zdaniem 

sądu, stanowiącego rekompensatę z tytułu 

utraty źródła zarobkowania i w konsekwen-

cji utraty spodziewanych zysków, celu od-

szkodowawczego nie realizuje (…) 

Kańcelaria w 

mediach  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Samorzą-

du Terytorialnego Wspólnota pt. Kwalifiko-

walność VAT w projektach unijnych opubli-

kowany jako dodatek do rankingu inwesty-

cji samorządowych  

Analizując kwestię kwalifikowalności VAT w 

projekcie unijnym, jednostka powinna w 

pierwszej kolejności zadać sobie pytanie, czy 

w danej sytuacji ma prawo do odliczenia 

VAT. VAT uznaje się bowiem za wydatek 

kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy 

beneficjentowi – zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem krajowym – nie przysłu-

guje prawo (czyli beneficjent nie ma praw-

nych możliwości) do obniżenia kwoty podat-

ku należnego o kwotę podatku naliczonego 

lub do ubiegania się o zwrot VAT. Posiada-

nie takiego prawa (potencjalnej prawnej 

możliwości) jest obiektywne – wyklucza 

uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet 

jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze 

względu na niepodjęcie przez beneficjenta 

czynności zmierzających do realizacji tego 

prawa. Prawo do odliczenia lub zwrotu VAT 

zależy natomiast, od tego, czy wydatek ma 

związek z czynnościami opodatkowanymi.  

Niestety, w praktyce proces decyzyjny wy-

gląda tu niekiedy zupełnie inaczej, tj. jed-

nostka pyta instytucję finansującą czy w 

danym projekcie VAT może być wydatkiem 

kwalifikowanym. Uzyskawszy odpowiedź, iż 

projekt to dopuszcza, często wskazuje kosz-

ty brutto. Niestety, jest to błąd, gdyż nawet 

jeżeli generalnie kwalifikowalność VAT w 

danym projekcie jest możliwa to nie oznacza 

automatycznie, że w przypadku naszej jed-

nostki tak będzie. Konieczna jest analiza czy 

mamy prawo do odliczenia VAT czy nie i w 

jakim zakresie (pełne, częściowe, procento-

we itp.). W pierwszej kolejności zatem nale-

ży zastanowić się nad tym czy w danym 

projekcie działamy w ogóle jako podatnik. 

(…)   

Z naszej wieloletniej praktyki w Kancelarii 

wynika, że niezwykle istotna jest sprawa 

komunikacji w Jednostce. Niestety, bardzo 

często popełniane są w błędy w określaniu 

VAT jako wydatku kwalifikowalnego z tej 

przyczyny, iż osoba wypełniająca wniosek i 

zaznaczająca kwadrat (VAT kwalifikowany 

lub nie) nie posiada wiedzy co do dalszego 

losu projektowanej inwestycji np. czy budo-

wany obiekt sportowo- widowiskowy służyć 

ma ostatecznie jedynie własnym spotka-

niom mieszkańców bądź młodzieży szkolnej 

na zajęcia WF czy też planowane jest wynaj-

mowanie obiektu komercyjnie na cele kon-

certów czy dla firm. Konieczne jest też zad-

banie o to aby osoba zajmująca się rozlicze-

niami VAT w jednostce zawsze wiedziała o 

wszystkich inwestycjach oraz opiniowała 

składane wnioski (…)   



 

Komentarz w Rzeczpospolitej do artykułu 

„VAT: pustych faktur jest mniej ale oszuści 

nie odpuszczają”.   

Jak podaje Ministerstwo Finansów, w I 

półroczu 2019 r. Krajowa Administracja 

Skarbowa wykryła 124,2 tys. fikcyjnych 

faktur o wartości brutto 22,6 mld zł. Ich 

liczba spadła w porównaniu z I półroczem 

2018 r. o 18,2 proc., a wartość o 43,9 proc. 

Nie wiadomo jednak, co według MF kryje 

się pod pojęciem „puste faktury". 

– Wygląda na to, że spadek jest trwałą 

tendencją. Należy mieć nadzieję, że to 

efekt coraz większej skuteczności admini-

stracji skarbowej. Powstaje jednak pytanie, 

czy dane przedstawione przez MF wynikają 

z prawomocnych decyzji oraz wyroków 

sądów administracyjnych. W przeciwnym 

razie mogą się okazać zawyżone – mówi 

Joanna Rudzka, doradca podatkowy. 

Wyjaśnia, że organy podatkowe bardzo 

szeroko stosują pojęcie „puste faktury". 

Bywa, że kwestionują odliczenie podatku z 

faktur na usługi niematerialne czy usługi 

pośrednictwa, ponieważ uznają, że przed-

siębiorca nie przedstawił wystarczających 

dowodów na ich wykonanie. 

– Zdarza się, że do pustych faktur zostają 

zaliczone dokumenty zakupu usług tłuma-

czenia symultanicznego czy serwisu ma-

szyn. Ich natura sprawia, że trudno doku-

mentować ich wykonanie. W ten sposób 

działania skierowane przeciw oszustom 

uderzają w uczciwych przedsiębiorców – 

mówi Joanna Rudzka. (…). 

– Duże znaczenie w eliminowaniu tego 

procederu mają też działania edukacyjne 

administracji podatkowej. Rośnie świado-

mość przedsiębiorców, jakie konsekwencje 

grożą im za wykorzystanie pustych faktur – 

mówi Joanna Rudzka. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Komentarz ekspercki Joanny Rudzkiej w 

Miesięczniku Finanse Publiczne pt. Zamie-

szanie z prewspółczynnikiem  

Niestety, do braku pewności prawa w kwe-

stiach podatkowych sektor finansów pu-

blicznych musiał się już przyzwyczaić. W 

lipcu obserwowaliśmy kolejne przełomowe 

orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyj-

nego, tym razem w sprawie zakresu odlicze-

nia VAT od kosztów ogólnych (takich jak np. 

media, remonty, materiały biurowe). Orze-

czenia te są w kontrze do uchwały 7 sę-

dziów NSA z 24 października 2011 r. (I FPS 

9/10), gdzie NSA jednoznacznie potwierdził, 

że zdarzenia pozostające poza VAT nie mają 

wpływu na wysokość odliczenia podatku 

VAT. Sądy zasadniczo powielały to stanowi-

sko w latach kolejnych. Jednak WSA we 

Wrocławiu wystosował zapytanie o prawi-

dłowość tej praktyki do Trybunału Sprawie-

dliwości UE, ten zaś, wyrokiem C-566/17 z 8 

maja 2019 r., uznał ją za nieprawidłową. W 

ślad za tym wyrokiem 2 i 3 lipca br. NSA 

wydał dwa orzeczenia uchylające korzystne 

dla jednostek wyroki WSA o sygnaturach: I 

FSK 119/17 i I FSK 73/17. NSA poruszył przy 

tym istotną kwestię obowiązku organów 

podatkowych działania w poszanowaniu 

zasad konstytucyjnych. Zastrzegł, że podat-

nicy, którzy odliczyli VAT z faktur dokumen-

tujących koszty mieszane przed 1 stycznia 

2016 r. w zgodzie z uchwałą 7 sędziów, nie 

powinni ponosić obecnie negatywnych kon-

sekwencji działania w zaufaniu do tego jed-

noznacznego rozstrzygnięcia. Zatem fiskus 

nie powinien wymagać skorygowania dekla-

racji i oddania podatku – byłoby to nie do 

pogodzenia z zasadą demokratycznego pań-

stwa prawnego oraz zaufania podatnika do 

organów 

Czy wobec tego (jak czytamy w wielu ko-

mentarzach prasowych) przepisy o 

prewspółczynniku (tj. wzór z rozporządze-

nia) można stosować wstecz? W mojej oce-

nie nie. (…) 



 

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 ceń trańsfero-
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 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 


