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Sźanowni Pan stwo, 
 

w naszym październikowym biuletynie omawiamy dwa nowe orzeczenia Naczelnego 

Sądu Administracyjnego skierowane do sektora finansów publicznych. Niestety, NSA 

negatywnie rozpatrzył skargi obu jednostek. Pierwsza dotyczyła miasta, które chciało 

odliczyć VAT od inwestycji przekazanej w odpłatną dzierżawę. W drugim zaś wyroku 

NSA odmówił gminie prawa do zastosowania prewspółczynnika powierzchniowego.  

Wspominamy też o planowanym rozporządzeniu w sprawie stosowania dla VAT 

PKWiU oraz o przedłużeniu ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów. 

Wraz z redakcją miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” wydawnictwa Municipum 

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego 

Kongresu Zarządców Nieruchomości .  

 

Życzę miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Naczelny Sąd Administracyjny wydał 10 października 2019r. 

ważny wyrok dla tych jednostek, które odstępując od me-

tody liczenia „prewspółczynnika” stosują metodę po-

wierzchniową. NSA uznał, że w badanej sprawie jednostka 

nie wykazała, iż przyjęta przez nią metoda na bazie metrów 

kwadratowych jest bardziej adekwatna oraz wierniej odpo-

wiada specyfice jej działalności niż metoda obrotowa z 

rozporządzenia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 

określenia zakresu wykorzystywania nabytych towarów i 

usług do celów działalności gospodarczej w przypadku nie-

których podatników. 

Sprawa dotyczyła Gminy, która rozpoczęła realizację inwe-

stycji polegającej na termomodernizacji i remoncie budyn-

ku stanowiącego gminne mienie komunalne.  Gmina wska-

zała ile metrów kwadratowych w budynku zajmą po-

wierzchnie wykorzystywane komercyjnie (głownie wynaj-

mowane z 23% VAT) oraz ilość m2  zajętą na zadania wła-

sne (GOPS, Zespół Oświaty).  Gmina uważała, że sposób 

wyliczenia proporcji określony w rozporządzeniu nie od-

zwierciedla reprezentatywnie wydatków przypadających 

odpowiednio na działalność opodatkowaną oraz niepodat-

kowaną a bardziej precyzyjnym sposobem jest średniorocz-

na powierzchnia wykorzystywana do działalności gospodar-

czej w ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywa-

nej do działalności gospodarczej i poza tą działalnością. 

Z tym nie zgodził się jednak WSA w Gliwicach uznając, że 

jedynym właściwym sposobem odliczania VAT w samorzą-

dzie jest prewspółczynnik obrotowy z rozporządzenia. NSA 

również oddalił skargę Gminy, jednakże na innych nieco 

podstawach. NSA stwierdził, że Gmina ma prawo do odli-

czania VAT inną metodą niż wskazaną w rozporządzeniu, 

musi ją jednak dobrze uzasadnić. W przedmiotowym postę-

powaniu takiego uzasadnienia, zdaniem NSA, ze strony 

gminy zabrakło.  

Wyrok ma duże znaczenie dla całego sektora finansów 

publicznych z uwagi na fakt, iż bardzo często jednostki do-

konują odliczenia VAT na bazie metody powierzchniowej, 

bazując na podziale m2 budynku. Jednakże, zdarza się w 

praktyce, że nie posiadają one wystarczającej dokumentacji 

wspierającej podział metrów na związane z działalnością 

gospodarczą i z nią nie związane. W naszej praktyce w Kan-

celarii wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją gdy jednost-

ka bazowała na historycznym współczynniku m2 i według 

niego odliczała VAT nie zważając na to, że zasób gminny 

uległ w międzyczasie istotnym zmianom, też metrażowym. 

Wyrok pokazuje ponadto, że nie można opierać się jedynie 

na orzecznictwie pozwalającym odstąpić od rozliczenia 

prewspółczynnikiem obrotowym z rozporządzenia. Raz z 

uwagi na to, że jest ono rozbieżne a dwa, że należy bardzo 

dokładnie uzasadnić czemu odstępujemy od metody z roz-

porządzenia. 

W razie kontroli musimy udowodnić fiskusowi, że obliczony 

przez nas sposób określenia proporcji najbardziej odpowia-

da specyfice wykonywanej przez naszą jednostkę działalno-

ści i dokonywanych przez nas nabyć. Należy bardzo uważać 

też na to jak pisany jest wniosek o interpretację, jeżeli zde-

cydujemy się na jego złożenie. Stan faktyczny musi tam być 

wyczerpująco opisany a argumentacja dostosowana do 

naszej specyfiki. Z pewnością, metoda „kopiuj wklej” nie 

jest dobrym sposobem napisania wniosku do Krajowej 

Informacji Skarbowej, co dobitnie pokazuje niniejsza spra-

wa. 
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NSA: prewspo łcźynnik powierźchniowy nie dla kaź dego 



Ogranicźenie 
50 % VAT od 
samochodo w 
prźedłuź one  

Rada (UE) wydała dla Polski decyzję wykonawczą, która przedłuża do 31 grudnia 2022 r. 

m.in. ograniczenie do wysokości 50% prawa do odliczania VAT od zakupu, nabycia we-

wnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu niektórych silnikowych pojaz-

dów drogowych oraz wydatków z nimi związanych, jeśli takie pojazdy nie są używane 

wyłącznie do celów działalności gospodarczej. 

Przypomnijmy, że decyzją wykonawczą Rady 2013/805/UE Polska została upoważniona 

do dnia 31 grudnia 2016 r. do ograniczenia do wysokości 50 % prawa do odliczania VAT 

od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, przywozu, wynajmu lub leasingu niektó-

rych silnikowych pojazdów drogowych oraz wydatków z nimi związanych, jeśli takie 

pojazdy nie są używane wyłącznie do celów działalności gospodarczej oraz do zwolnie-

nia podatników z obowiązku uznawania korzystania z takich pojazdów w celach nie-

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za świadczenie usług zgodnie z 

art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE.  Decyzją wykonawczą Rady (UE) 

2016/1837, obowiązywanie tych środków stanowiących odstępstwo zostało przedłużo-

ne do dnia 31 grudnia 2019 r.   

W piśmie, które wpłynęło do Komisji w dniu 14 stycznia 2019 r., Polska wystąpiła z 

wnioskiem o upoważnienie do dalszego stosowania środków stanowiących odstępstwo 

na kolejny okres do dnia 31 grudnia 2022 r. Zdaniem władz polskich odstępstwo od 

wymogu określonego w art. 26 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE jest nadal koniecz-

ne w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Te środki stanowiące odstępstwo są 

– jak argumentuje MF – uzasadnione potrzebą uproszczenia procedury poboru podatku 

VAT i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania poprzez niewłaściwe prowadzenie 

dokumentacji oraz składanie fałszywych deklaracji podatkowych.   
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NSA – nie kaź da dźierź awa da prawo do odlicźenia VAT 

Mimo zapowiedzi Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał 

uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia samorządowego 

majątku jednak wyraził swoje stanowisko w wyroku siedmiu 

sędziów (sygn. I FSK 164/17). 28 października 2019r. orzekł, 

że Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w przypadku pod-

pisania umowy dzierżawy za symboliczną kwotę w sytuacji 

gdy dzierżawiony obiekt nie jest wykorzystywany przez dzier-

żawcę do celów wiążących się z opodatkowaniem VAT. Zda-

niem NSA, przy takiej „sztucznej” formie przekazania infra-

struktury gmina nie działa jako podatnik prowadzący działal-

ność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o 

VAT gdyż umowa dzierżawy nie ma wymiaru ekonomicznego. 

Postępowanie sądowe zainicjowało miasto, które chciało 

odliczyć VAT w drodze korekty podatku naliczonego w związ-

ku ze zrealizowaną inwestycją w postaci budowy składanego 

boiska sezonowego. Infrastruktura została wiele lat temu 

przekazana do bezpłatnego użytkowania protokołem odbioru 

jednostce organizacyjnej miasta. Inwestycja nie była i nie jest 

wykorzystywana do czynności opodatkowanych ze względu 

na swój charakter. Miasto obecnie jednak planuje przekaza-

nie infrastruktury w dzierżawę na podstawie umowy miejsko-

gminnemu ośrodkowi kultury. Przedmiotowa instytucja kul-

tury nie jest podatnikiem VAT. Miasto rozważa obciążenie 

dzierżawcy czynszem w wysokości kilkuset złotych rocznie.  

WSA w Olsztynie uznał, że nie ma podstaw, aby miastu od-

mawiać prawa do zmiany decyzji co do sposobu wykorzysta-

nia wytworzonego w ramach działalności majątku: z działal-

ności nieopodatkowanej (przez pewien okres), na opodatko-

waną, nawet wówczas, kiedy wytworzony majątek związany 

jest z realizacją zadań własnych. NSA uznał jednak inaczej. 

Jego zdaniem, organ podatkowy uprawniony jest do badania 

jaki jest dalszy los dzierżawionego obiektu. Jeżeli jest on na-

dal wykorzystywany przez instytucję kultury do zadań statu-

towych czy zadań własnych samorządu – umowa dzierżawy 

nie może przesądzić o statusie miasta jako podatnika VAT.  

Wyrok jest istotny dla tych samorządów, które podobne 

umowy dzierżawy (za symboliczne kwoty wynagrodzenia) 

historycznie zawarły. Odliczenie VAT może im być kwestiono-

wane jeżeli działały w takich warunkach jak skarżące miasto. 

Ważne jest zatem, żeby przy okazji toczących się obecnie w 

samorządach audytów pod kątem chociażby prawidłowości 

centralizacji VAT (trwają kontrole NIK) czy MDR (czyli rapor-

towania schematów podatkowych) przeanalizować również 

to zagadnienie.  
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Dalsze zmiany  

Wydarzenia 

Zapraszamy na X Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości 

Wraz z redakcją miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa” wydawnictwa Mu-

nicipium serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w X jubileuszowej edycji 

Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Nieruchomości. Odbędzie się on w 

Centrum Konferencyjnym ADN, al. Jana Pawła II 25 w Warszawie, w dniu 26 

listopada 2019 r. Jak co roku przygotowaliśmy dla Państwa bardzo bogaty 

program merytoryczny odnoszący się do prawnych, finansowych i technicz-

nych aspektów zarządzania nieruchomościami. Adresatem Kongresu są za-

rządcy nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, członkowie zarządów 

wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, administracji budynków nale-

żących do samorządu i Skarbu Państwa, Miasta / gminy / spółki komunalne. 

Joanna Rudzka wygłosi wykład na temat zmian podatko-

wych czekających zarządców w 2020r. Inni eksperci, znani także z publikacji 

na łamach „Wspólnoty Mieszkaniowej”, podejmą ważne i aktualne tematy, z 

którymi zarządcy spotykają się w swojej codziennej pracy. 

Sporo miejsca poświęcimy finansom, przedyskutujemy aktualne problemy 

zarządcze, zaprezentujemy nowe technologie wspomagające zarządców w 

wykonywaniu ich profesji oraz oszczędzające czas i pieniądze, podzielimy się 

wiedzą z zakresu prawa. 
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PKWiU 2008 dla VAT jesźcźe do kwietnia 2020 

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządze-

niem w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 

Usług (PKWiU). Celem projektowanej regulacji jest 

nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 

września 2015 r. polegająca na przedłużeniu, do 

dnia 31 marca 2020 r. stosowania do celów opodat-

kowania podatkiem od towarów i usług PKWiU 

(2008), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 29 października 2008 r. 

Nowy system identyfikowania towarów i usług 

(według Nomenklatury Scalonej (CN) i PKWiU 2015) 

wejdzie w życie dopiero od 1 kwietnia 2020 r., dla-

tego niezbędne jest zapewnienie do tego czasu 

obecnych zasad klasyfikowania towarów i usług na 

potrzeby podatku VAT. 



 
Transakcje łańcuchowe i nienależna ko-

rzyść podatkowa w VAT —Artykuł w Info-

rze 

W przypadku stwierdzeniu błędnego rozli-

czenia transakcji łańcuchowej organ podat-

kowy ma obowiązek wykazania istnienia 

nienależnej korzyści podatkowej po stronie 

podatnika w celu odmowy prawa do odli-

czenia VAT. Nie wystarczy samo stwierdze-

nie nadużycia ze strony podatnika uczestni-

czącego w łańcuchu transakcji. 

(…)  

   

Obniżka czynszu w zamian za modernizację 

lokalu - skutki w PIT —Artykuł w Inforze 

Zdarza się, że najemca (podczas trwania 

umowy najmu) z własnych środków finan-

suje modernizację lokalu, a właściciel doko-

nuje z tego tytułu refundacji. W takiej sytu-

acji zwrot kosztów poniesionych przez na-

jemcę, jak i jego zaliczenie w poczet należ-

nego bieżącego i przyszłego czynszu nie 

powoduje przysporzenia majątkowego i nie 

stanowi dla najemcy przychodu w rozumie-

niu przepisów ustawy o PIT (…) 
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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. WSA 

pyta TSUE o użytkowanie wieczyste 

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wro-

cławiu postanowił zapytać Trybunał Spra-

wiedliwości Unii Europejskiej o aktualną 

obecnie kwestię opodatkowania podatkiem 

VAT przekształcenia użytkowania wieczy-

stego we własność. Powziął on bowiem 

wątpliwość czy czynność ta w ogóle powin-

na pociągać za sobą obowiązek zapłaty VAT 

przez Gminę.  (…) Nie ma wątpliwości, że 

Gmina stanowi podmiot prawa publiczne-

go. Zdaniem Sądu Gmina w okolicznościach 

przedmiotowej sprawy prowadzi działal-

ność w charakterze organu władzy publicz-

nej (nie podatnika VAT). Działalność taka 

polega na czynnościach związanych z prze-

kształceniem użytkowania wieczystego w 

prawo własności dokonywanych w oparciu 

o przepisy ustawy o przekształceniu (tryb 

administracyjnoprawny – z urzędu lub na 

wniosek) (…) 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie samo-

rządu terytorialnego Wspólnota  pt. Urząd 

Wojewódzki jako podatnik  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Pozna-

niu wydał ciekawy wyrok dotyczący trakto-

wania Urzędu Wojewódzkiego jako podat-

nika VAT. Tego rodzaju jednostki mają 

obecnie wiele wątpliwości co do rozliczeń 

podatkowych, z uwagi na uchylenie przepi-

su § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 

2015 r. poz. 736, z późn. zm.).  Na podsta-

wie tego przepisu do 30 czerwca 2017 r. 

zwolnione z podatku od towarów i usług 

były usługi świadczone pomiędzy państwo-

wymi jednostkami budżetowymi, z wyjąt-

kiem usług komunikacji miejskiej oraz usług 

wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 

załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. (…) 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Będzie uchwała NSA 

w sprawie zmiany przeznaczenia majątku 

samorządowego  

Czy przy odpłatnej formie przekazania in-

frastruktury gmina działa jako podatnik 

prowadzący działalność gospodarczą w 

rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. 

Naczelny Sąd Administracyjny 2 lipca 2019 

r. wydał postanowienie I FSK 164/17 o skie-

rowaniu pytania prawnego do Składu Sied-

miu Sędziów w sprawie zagadnienia praw-

nego budzącego poważne wątpliwości: (…) 



 

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 sźkolenia 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 2020 

• VAT w kulturze 220 

• VAT na 2019 r. - zmiany i nowości w 
sektorze publicznym 

• Nowości podatkowe w sektorze finan-
sów publicznych 2020. CIT PIT VAT 

• 50% autorskie koszty twórców w 
2020r., 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  

 Zaprasźamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warsźawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biźnes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Samorźąd: 

kontakt@podatkisamorźadu.pl 

www.podatkisamorźadu.pl 

LOGO FIRMY 

1. wiersź adresu wysyłkowego 

2. wiersź adresu wysyłkowego 

3. wiersź adresu wysyłkowego 

4. wiersź adresu wysyłkowego 

5. wiersź adresu wysyłkowego 


