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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym listopadowym newsletterze opisujemy dwie ciekawe interpretacje prawa 

podatkowego Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące alokacji prac przygotowaw-

czych na gruncie do wartości początkowej budynków oraz rozpoznawania wydatków 

na targi w kosztach uzyskania przychodów.  

Omawiamy ponadto orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie 

TSUE jasno wskazał, iż organy podatkowe nie mogą wykorzystywać bez ograniczeń 

dowodów pozyskanych w innych postępowaniach podatkowych czy kontrolnych, w 

których nie mógł uczestniczyć podatnik. 

Wspominamy też o wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów dotyczących niejasności w 

przepisach o „białej liście” jak również wielu problemów praktycznych wiążących się z 

wykazem podatników VAT (np. niekompletne dane), które licznie zgłaszają podatnicy. 

Opisujemy ponadto interpretację, w której KIS odpowiada na pytanie stawiane często 

przez naszych Klientów: czy Spółka Miejska podlega podatkowi od przychodów z bu-

dynków (minimalnemu podatkowi dochodowemu)?   

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Trybunał w orzeczeniu w sprawie C-89/18 uznał, że organy 

skarbowe mogą co prawda w trakcie weryfikacji prawa do 

odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) być związane 

ustaleniami faktycznymi i kwalifikacjami prawnymi dokona-

nymi już przez siebie w ramach powiązanych postępowań 

administracyjnych wszczętych przeciwko dostawcom kon-

trolowanego podatnika, na których zostały oparte decyzje, 

które stały się ostateczne, stwierdzające istnienie oszustwa 

związanego z VAT popełnionego przez dostawców jednak 

podlegają one ograniczeniom. Po pierwsze, organ jest zobo-

wiązany jest do zapoznania podatnika z dowodami, w tym z 

dowodami pochodzącymi z owych powiązanych postępo-

wań administracyjnych, na podstawie których zamierza on 

wydać decyzję, oraz podatnik ten nie może w ten sposób 

pozbawiony prawa do skutecznego zakwestionowania w 

trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania owych 

ustaleń faktycznych i kwalifikacji prawnych. Po drugie, po-

datnik może w trakcie tego postępowania uzyskać dostęp 

do wszystkich dowodów zebranych w trakcie owych powią-

zanych postępowań administracyjnych lub w jakimkolwiek 

innym postępowaniu, na których to dowodach wspomniany 

organ zamierza oprzeć swą decyzję lub które to dowody 

mogą zostać wykorzystane przy wykonywaniu prawa do 

obrony, chyba że cele leżące w interesie ogólnym uzasad-

niają ograniczenie tego dostępu. Po trzecie, że sąd rozpo-

znający skargę na tę decyzję może skontrolować zgodność z 

prawem uzyskania i wykorzystania owych dowodów oraz 

ustaleń, które mają decydujące znaczenie dla rozstrzygnię-

cia skargi, dokonanych w decyzjach administracyjnych wy-

danych względem wspomnianych dostawców.  
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TSUE o korzystaniu z dowodo w z innych postępowan   

Minimalny podatek dochodowy 

od budynko w Gminnego TBS 

 

25 listopada 2019r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

wydał interpretację dotyczącą opodatkowania obiektów zakla-

syfikowanych jako lokale własne Spółki Komunalnej 

(Towarzystwa Budownictwa Społecznego) podatkiem od przy-

chodów z budynków – określonym w art. 24b ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych.  

Sprawa dotyczyła jednoosobowej Spółki z o.o. powstałej w 

wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Miasta, działają-

cej według zasad towarzystwa budownictwa społecznego. 

Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań wła-

snych Gminy z zakresu tworzenia warunków do zaspokajania 

potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; zapewnie-

nia lokali socjalnych a także realizowanie zadania gminnego 

budownictwa mieszkaniowego; gospodarowania nieruchomo-

ściami. Źródła przychodów Spółki stanowią m.in.: przychody z 

tytułu wynajmu przez Spółkę własnych lokali i budynków użyt-

kowych oraz przychody z tytułu wynajmu przez Spółkę wła-

snych lokali mieszkalnych. 

Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą, że podatkowi 

temu podlegają wyłącznie obiekty budowlane, które zakwalifi-

kować można jako budynki. Natomiast, podatkowi temu nie 

podlegają lokale. Wskazuje na to wykładnia gramatyczna prze-

pisu art. 24b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz wykładnia systemowa, na podstawie której 

wyróżnić można jako odrębne kategorie prawne obiekty takie 

jak budynki oraz lokale. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodo-

wy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, 

który: 1. stanowi własność albo współwłasność podatnika, 

2. został oddany w całości albo w części do używania na pod-

stawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podob-

nym charakterze, 3. jest położony w Polsce. Według przepi-

sów prawa budowlanego, budynek to „obiekt budowlany, 

który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 

dach”.  

Brak spełnienia choćby jednego z wyżej wymienionych kryte-

riów powoduje, że posiadanie takiego obiektu nie podlega 

opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków. Sy-

gnatura 0111-KDIB1-3.4010.342.2019.2.IZ. 



Nie wszystkie 
wydatki zwią-
zane z targami 
mogą byc  
kosztem uzy-
skania przy-
chodo w 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 26 listopada 2019r. interpretację dotyczącą moż-

liwości zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez 

Spółkę w związku z udziałem w targach branżowych m.in. na zakup artykułów spożywczych i 

napojów bezalkoholowych, organizację indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymi, 

noclegi, transport oraz zapewnienie wyżywienia dla pracowników, niekiedy także dla zaproszo-

nych klientów i gości Spółki, organizację gier i zabaw dla zwiedzających targi oraz pokazów arty-

stycznych i obsługi konferansjerskiej prowadzonej przez znanych artystów. W ramach prowadzo-

nej działalności Wnioskodawca bierze udział w różnego rodzaju targach branżowych, w trakcie 

których promuje swoją działalność oraz oferowane przez siebie produkty (np. czasopisma), licząc 

na poszerzenie rynku zbytu, a w konsekwencji na zwiększenie sprzedaży produktów i usług.  

Chciał zatem w pełni ująć tego typu wydatki w kosztach uzyskania przychodów. Z tym nie zgodził 

się jednak KIS. 

KIS wskazał, że dla prawidłowej kwalifikacji kosztów najważniejszym jest wyraźne ustalenie 

głównego celu organizowanego spotkania i wskazanie potencjalnych korzyści oczekiwanych w 

związku z taką imprezą. Kontrahenci stanowią wyselekcjonowaną, zamkniętą grupę zaproszo-

nych gości, co przesądza – zdaniem KIS –  o reprezentacyjnym charakterze ponoszonych wydat-

ków. Zdaniem Organu, pokazy artystyczne, organizacja gier i zabaw, występów muzycznych (…) 

nie są połączone z promocją, prezentacją produktów.  Nie mogą być zatem KUP. Natomiast wy-

datki na: przygotowanie i wyposażenie stoiska, noclegi, transport czy wyżywienie dla pracowni-

ków i gości, wydatki związane z obsługą i przebiegiem targów, zakup artykułów spożywczych i 

napojów (…) mogą zostać zaliczone do kosztów. Sygnatura:  0111-KDIB2-1.4010.434.2019.1.AP. 
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Dyrektor KIS wydał 22 listopada 2019r. interpretację w zakresie ustalenia wartości początko-

wej środków trwałych oraz metodologii alokacji kosztów. Sprawa dotyczyła Spółki działającej 

w branży płyt drewnopodobnych, która jest właścicielem gruntów położonych nad rzeką. 

Spółka podjęła decyzję o zlokalizowaniu tam realizowanych oraz przyszłych przedsięwzięć 

inwestycyjnych. Z uwagi jednak na położenie terenu, niezbędne jest podjęcie pewnych dzia-

łań dostosowawczych. Działania te polegają w szczególności na nawiezieniu mas ziemnych w 

postaci czystego i naturalnego kruszywa budowlanego a następnie jego rozepchnięcie, w 

celu podwyższenia terenu . Wykonanie prac jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia 

jakichkolwiek planowanych prac budowlanych, w szczególności bez nich nie byłaby możliwa 

realizacja trwających i przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki. Powstało zatem pyta-

nie czy i jak koszty te należy alokować do wartości powstających lub mających dopiero po-

wstać w przyszłości budynków i budowli.  

W opinii organu, wydatki powinny być podzielone z uwzględnieniem rodzaju poniesionych 

kosztów i ich powiązania z poszczególnymi obiektami. Na wartość początkową wpływ mają 

te koszty, które dają się bezpośrednio przyporządkować do wytwarzanych środków trwa-

łych. Co do zasady nie mogą to być koszty „szacunkowe”. W toku procesu inwestycyjnego 

mogą wystąpić koszty, które poniesione zostały przez inwestora w ramach wytworzenia kilku 

środków trwałych. W ocenie Organu, właściwe przyporządkowanie kosztów związanych z 

niwelacją terenu powinno się oprzeć na kluczu uwzględniającym powierzchnię poszczegól-

nych obiektów.  Co bardzo ważne, organ podkreśla jednak, że pełna weryfikacja prawidłowo-

ści alokacji poszczególnych wydatków Wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów 

może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego 

poza zakresem interpretacji. Sygnatura: 0111-KDIB1-3.4010.422.2019.1.JKU. 

Alokacja prac 
przygotowaw-
czych na grun-
cie do wartos ci 
początkowej 
budynko w i 
budowli 
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Dalsze zmiany  
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Problematyczne kwestie w wykazie podatników 

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące nowego rejestru podatników VAT tzw. "białej 

listy". Ministerstwo wyjaśniło, że wykaz podatników VAT powinien być uaktualniany w dni robocze raz na dobę. Rachunki bankowe w 

wykazie są widoczne następnego dnia po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS. Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, 

NIP-8 lub przez wnioski CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu 

skarbowego. MF wskazuje, że dane podatnika w wykazie są widoczne następnego dnia po ich aktualizacji w bazach danych KAS, która jest 

przeprowadzana na podstawie wniosków składanych do CEIDG lub do KRS oraz zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, składanych 

do urzędów skarbowych. 

 

Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wykazie, muszą jednocześnie spełniać określone kryteria: 

• rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, 

• musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Prawa bankowego lub imienny rachunek w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

• rachunek ten musi być potwierdzony w systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej (STIR). 

Minister przypomina, że sankcje za wpłatę na rachunek spoza wykazu będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r. Obecnie jest czas 

właśnie na to, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu i sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach oraz sprawdzić, czy ich 

rachunki widnieją w wykazie. Można też potwierdzić aktualność swoich danych. 

 

Resort wyjaśnia też gdzie zgłaszać ewentualne błędy: 

• do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl, 

• do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG, 

• do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, czy rachunek jest w STIR. 

Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę zawrzeć transakcję? Wystąp z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o 

potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony - odpowiada MF. Dodatkowo zweryfikuj, czy 

kontrahent nie jest zwolniony podmiotowo (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub przedmiotowo. 

 

Kontrowersje może budzić opinia MF, iż aby udowodnić weryfikację kontrahenta należy wygenerować plik pdf zawierający informację o 

sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub wydruko-

wać. Podobnie, zdaniem MF, negatywna weryfikacja podmiotu powinna być również zachowana w celach dowodowych. Ponadto w za-

leżności od celu weryfikacji (dochowanie należytej staranności czy też umożliwienie zaliczenia wydatków  do kosztów uzyskania przycho-

dów dokonanej płatności) należy też wystąpić o potwierdzenie do naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot jest podatnikiem  lub 

przedstawić zawiadomienie o zleceniu płatności na rachunek nieujawniony w wykazie na dzień dokonywania zlecenia. 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie samo-

rządu terytorialnego Wspólnota pt. Dzier-

żawa majątku gminy nie zawsze powodu-

je, że działa ona jako podatnik i może odli-

czyć VAT  

Mimo zapowiedzi Naczelny Sąd Administra-

cyjny 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. NSA orzekł, że Gmina 

nie ma prawa do odliczenia VAT w przypad-

ku podpisania umowy dzierżawy za symbo-

liczną kwotę w sytuacji gdy dzierżawiony 

obiekt nie jest wykorzystywany przez dzier-

żawcę do celów wiążących się z opodatko-

waniem VAT.  

Zdaniem NSA, przy takiej „sztucznej” for-

mie przekazania infrastruktury 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. (…) 

 

Kancelaria w mediach  



 

Opinia dla Rzeczpospolitej do artykułu 

„Split payment: łatwiej wydać pieniądze z 

konta VAT” (1 strona). 

– Do tej pory przedsiębiorcy mieli niewiele 

możliwości ich wykorzystania. Przede 

wszystkim służyły do zapłaty własnego VAT 

albo podatku z faktur otrzymanych od kon-

trahentów – tłumaczy Joanna Rudzka, do-

radca podatkowy, właścicielka kancelarii 

doradztwa podatkowego. – Od 1 listopada 

tych możliwości jest więcej. Firma może 

przeznaczyć pieniądze z rachunku VAT także 

na zapłatę podatku dochodowego (PIT lub 

CIT), składek ZUS czy akcyzy. (…)    – Wśród 

przedsiębiorców jest spore zamieszanie. Nie 

wiedzą, które transakcje są objęte obowiąz-

kowym split payment, mają wątpliwości, jak 

oznaczyć faktury – mówi Joanna Rudzka. 

Wróży, że chaos będzie przynajmniej do 

końca roku. – Przydałyby się oficjalne obja-

śnienia nowych przepisów, które zapowiada 

już od dawna Ministerstwo Finansów – pod-

sumowuje ekspertka.  

 

Opinia dla Rzeczpospolitej do artykułu 

„Biała lista podatników VAT i split pay-

ment: podatnicy mają problemy ”.   

Wychodzi więc na to, że czytelniczka musi 

założyć działalność gospodarczą (licząc się z 

dodatkowymi obowiązkami i wydatkami). 

Po to aby sprostać nowym wymogom i kon-

tynuować współpracę z kontrahentem. 

Choć dla niego mamy akurat dobrą wiado-

mość. 

– Przepisy zakazują zaliczania do kosztów 

PIT/CIT kwot powyżej 15 tys. zł zapłaconych 

na konto spoza białej listy, ale dotyczy to 

tylko transakcji między przedsiębiorcami. 

Jeśli czytelniczka faktycznie nie jest przed-

siębiorcą, zapłata za wynajem powinna być 

kosztem – tłumaczy Joanna Rudzka, doradca 

podatkowy, właścicielka kancelarii doradz-

twa podatkowego. 

(…) Jakie są konsekwencje tego, że podatni-

ka zwolnionego z VAT nie ma na białej li-

ście? – Na szczęście nie będzie sankcji w 

postaci zakazu zaliczania kwot powyżej 15 

tys. zł do kosztów, ponieważ dotyczy ona 

tylko transakcji z czynnymi (a nie zwolniony-

mi) podatnikami VAT. Ale brak firmy w reje-

strze to mniejsza wiarygodność u kontra-

hentów, którzy obawiają się współpracować 

z takimi podmiotami – tłumaczy Joanna 

Rudzka. 

(…) Joanna Rudzka dodaje, że na białą listę 

nie trafiło także wiele firm będących VAT-

owcami, niekiedy też ich dane są niepełne 

(bez numerów kont) albo błędne. O tych 

brakach w wykazie pisaliśmy m.in. w 

„Rzeczpospolitej" z 10 września. Resort 

finansów zapewnia, że na bieżąco go uzu-

pełnia i do końca roku powinny się w nim 

znaleźć wszystkie dane. Zachęca też firmy 

do aktualizacji numerów rachunków w urzę-

dach.  

 

Opinia dla Rzeczpospolitej do artykułu 

„Kryptowaluty: kiedy zakup bitcoinów jest 

zwolniony z PCC”.   

Najnowsza interpretacja skarbówki może 

być dużym zaskoczeniem dla inwestorów. 

Wynika z niej, że zaniechanie poboru daniny 

dotyczy transakcji dokonywanych od poło-

wy 2018 r., ale nie wcześniejszych.        – 

Interpretacja jest kuriozalna z kilku powo-

dów. Przede wszystkim dyrektor KIS nie 

odpowiedział na pytanie podatnika, czy i w 

jaki sposób ma podatek zapłacić. Odpisał 

jedynie, że się z podatnikiem nie zgadza – 

mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy.– 

Wątpliwości budzi też zakwalifikowanie 

kryptowalut do praw majątkowych podlega-

jących PCC. Pamiętajmy, że ustawa o PCC 

zawiera zamknięty katalog czynności podle-

gających opodatkowaniu, w którym nie 

wymieniono wprost obrotu kryptowalutami. 

Poza tym organom podatkowym byłoby 

trudno wyegzekwować PCC za poprzednie 

lata. Giełdy kryptowalut nie zawsze udo-

stępniają szczegółowe ewidencje, często 

więc podatnik nie ma możliwości zaraporto-

wania danych z poprzednich lat, a urząd 

skarbowy – możliwości ich weryfikacji – 

zaznacza Joanna Rudzka. 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  



 

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. 

 Zapraszamy do nas 
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