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Szańowńi Pań stwo, 
 

w naszym ostatnim w tym roku newsletterze omawiamy orzeczenie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego dotyczące momentu rozpoznania, jako kosztów uzyskania przycho-

dów, wydatków ponoszonych po wstrzymaniu prac inwestycyjnych .  

Analizujemy też nowe podejście organów podatkowych do opodatkowania VATem 

dotacji i dofinansowań na zadania w ramach projektów parasolowych.  

Wspominamy ponadto o wątpliwościach podatników związanych ze stosowaniem 

nowych przepisów: obowiązkowego split payment (interpretacja na temat przelewów 

na konto komornika) czy białej listy (w tym zakresie o momencie weryfikacji konta 

kontrahenta przy wysyłce przelewów do banku).  

Chcielibyśmy ponadto podziękować Państwu za udział w licznych wydarzeniach współ-

organizowanych przez naszą Kancelarię w 2019r.  

 

Miłej lektury i Wesołych Świąt! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Przepisy o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności (split payment) już obowiązują. W praktyce ich stosowania po-

jawiają się liczne wątpliwości. Jedną z nich - płatnościami na rachunek komornika - zajął się Dyrektor KIS w interpretacji z 17 

grudnia 2019r. o sygn. 0114-KDIP1-1.4012.592.2019.1.RR. Sprawa dotyczyła Spółki, która jako nabywca, otrzymuje od komor-

nika sądowego lub skarbowego tytuł egzekucyjny, dotyczący zajęcia wierzytelności dostawcy, zobowiązujący do dokonania 

płatności wobec tego dostawcy na rachunek bankowy komornika (kwota netto oraz podatek VAT). Wśród zakupów znajdują 

się takie, które spełniają warunki wymienione w przepisach, obligujące ją do zastosowania obowiązkowego podzielonego 

przelewu.   

Dyrektor KIS stanął na szczęście na stanowisku, że obowiązkowy split payment nie dotyczy płatności z tytułu zajętej przez ko-

mornika wierzytelności, nawet jeżeli wierzytelność ta dotyczy sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjna podzielona 

płatność. W tym przypadku, w miejsce obowiązku zapłaty kontrahentowi za nabyte towary lub usługi, wstępuje nowy tytuł 

płatności, czyli realizacja egzekucji z zajętej wierzytelności—uspokaja organ.  
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Płatńos ci ńa końto komorńika a obowiązkowy MPP 

Wydarzenia: XI Forum Finansów Publicznych.  

Forum gościło w tym roku rekordową ilość uczestników. 

Stanowi ono jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany 

wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicz-

nych i rachunkowości budżetowej. Celem Forum było przed-

stawienie uczestnikom praktycznych rozwiązań problemów, 

które pojawiają się w ich pracy. Poruszane podczas konfe-

rencji tematy poświęcone zostały newralgicznym obszarom 

w prawie.  Joanna Rudzka  omówiła bieżące problemy po-

datkowe w sektorze finansów publicznych: 

• obowiązkowy split payment (MPP);  

• raportowanie schematów MDR; 

• państwowe jednostki budżetowe jako podatnicy VAT – 

ostatnie orzecznictwo i wątpliwości;  

• aporty do spółek komunalnych;  

• czynności szkół i przedszkoli – droga postępowania w 

obliczu sprzecznego orzecznictwa i interpretacji;  

• odliczanie VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych; 

• kontrole NIK w zakresie centralizacji VAT.  

 

Wydarzenia: Kongres Zarządców Nieruchomości 

Po raz dziesiąty redakcja miesięcznika „Wspólnota Mieszka-

niowa” gościła osoby zawodowo związane z rynkiem nieru-

chomości. Eksperci podzielili się wiedzą z zakresu prawa, 

praktycznego zarządzania nieruchomościami, przedstawili 

też nowości technologiczne oraz sposoby finansowania in-

westycji. Joanna Rudzka zaprezentowała najważniejsze zmia-

ny w prawie podatkowym, które wpłyną na finanse sektora.  



NSA o momeńcie zaliczeńia do KUP wydatko w ńa ińwestycje  

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący mo-

mentu rozpoznania, jako kosztów uzyskania przychodów, 

wydatków ponoszonych po wstrzymaniu prac inwestycyj-

nych. Sprawa dotyczyła Spółki działającej w branży dewelo-

perskiej. Dla celów prowadzonej działalności gospodarczej 

spółka nabyła grunty i prawo wieczystego użytkowania 

gruntów wraz z posadowionymi na nich zabudowaniami, w 

celu przeznaczenia ich pod realizację inwestycji mieszkanio-

wej. Nieruchomości nie zostały ujęte w księgach spółki jako 

środki trwałe, a kwalifikowane są jako zapasy - 

"półprodukty i produkty w toku" i w taki też sposób prezen-

towane są w bilansie spółki. Po nabyciu nieruchomości spół-

ka prowadziła prace mające na celu realizację inwestycji 

mieszkaniowej, które zostały jednak wstrzymane. Spółka 

obecnie jednak planuje zbyć inwestycję, tj. nieruchomości 

wraz z poczynionymi nakładami.  Spółka ponosiła szereg 

wydatków związanych z nieruchomościami obejmujących 

m.in.: a) koszty zarządzania inwestycją, b) podatek od nieru-

chomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste, c) opłaty 

eksploatacyjne (ubezpieczenie, ochrona, usługi telekomuni-

kacyjne, opłaty za media), d) odsetki od pożyczek udzielo-

nych na sfinansowanie inwestycji. Zdaniem Spółki, wydatki 

te stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodem i 

jako takie powinny zostać uznane za koszty uzyskania przy-

chodów dopiero w momencie uzyskania przychodu ze 

sprzedaży inwestycji.  

NSA uznał jednak, że wydatki będące przedmiotem sporu, 

jako niezwiązane bezpośrednio z konkretnymi przychodami 

spółki a jedynie z zabezpieczeniem i zachowaniem jej źródeł 

przychodu, stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane 

z przychodem. Moment ich zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów należy zatem ustalać stosownie do art. 15 ust. 

4d i ust. 4e u.p.d.o.p. Koszty odnoszą się do całokształtu 

działalności skarżącej spółki i związane są z jej funkcjonowa-

niem. Zdaniem Sądu, przy tego rodzaju kosztach - jako że 

nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi 

przychodami - nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie 

bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający 

potrącenie takich kosztów. Sygn. II FSK 65/18. 
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Obserwujemy obecnie zaostrzenie stanowiska organów podat-

kowych w odniesieniu do opodatkowania VATem dotacji. Jest 

to szczególnie widoczne w przypadku tzw. projektów parasolo-

wych, obejmujących np. instalacje OZE czy wymianę pieców. 

Istotą projektów parasolowych jest to, że jst pełni w nich rolę 

„parasola”: wybiera wykonawcę prac, rozlicza dofinansowanie, 

pobiera wpłaty od mieszkańców itd. Do niedawna jednak, dla 

uznania danej dotacji za opodatkowaną organy podatkowe, jak 

również sądy administracyjne, poszukiwały jej związku z ceną 

(zgodnie z art. 29a ustawy o VAT). Fiskus argumentował, iż VAT 

od dotacji trzeba zapłacić ponieważ np. mieszkaniec płaci za 

wymianę pieca jedynie % jego realnej wartości.  

Jednak, najnowsze interpretacje KIS nakazują opodatkowanie 

całej kwoty dofinansowania również gdy mieszkaniec nic nie 

płaci, cena zatem nie istnieje. Przykładem jest interpretacja 

Dyrektora KIS z 4 grudnia 2019r. o sygn. 0114-

KDIP4.4012.667.2019.1.AK. Sprawa dotyczyła gminy, która 

złożyła wniosek do WFOŚiGW o dotację dla jednostek samo-

rządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających 

azbest. Planowana dotacja pokryje 100% kosztów związanych z 

usuwaniem azbestu z nieruchomości należących do mieszkań-

ców Gminy. Mieszkańcy, którzy byli zainteresowani usuwa-

niem azbestu, zgłosili do Gminy o posiadaniu takich wyrobów i 

chęci oddania. Na podstawie zgłoszeń, Gmina podjęła działania 

celem usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej pose-

sji, przy czym mieszkańcy nie będą ponosili w tym zakresie 

odpłatności ani na rzecz Gminy, ani na rzecz wykonawcy. Cena 

usługi ani kwota dotacji nie jest zależna od ilości mieszkańców 

biorących udział w tym zadaniu. Mieszkańcy wcześniej we 

własnym zakresie zdemontowali i składowali na swoich pose-

sjach wyroby z azbestu podlegające utylizacji. Zdaniem organu, 

dotacja ta podlega opodatkowaniu VAT mimo braku odpłatno-

ści. W zakresie, w jakim dofinansowanie stanowi pokrycie ceny 

usług świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy, podlega ono 

opodatkowaniu, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, 

stanowiąc podstawę opodatkowania z tytułu wykonania przez 

Gminę „darmowej” usług – twierdzi organ.  

Takie podejście rodzi problemy również w zakresie uznania 

VAT jako wydatku kwalifikowalnego. Skoro gmina go odlicza 

nie może być on jej zwrócony.  Jednak, jednostki finansujące 

zdają się nie widzieć, że VAT do gminy i tak nie wróci skoro 

musi go ona zapłacić od całej kwoty dotacji.   

Uwaga ńa dotacje - ro wńiez  te bez wpłat mieszkań co w 
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Dalsze 
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Komentarz Joanny Rudzkiej do artykułu   w 

Parkiecie pt: PCC od bitcoinów: powracają-

cy problem 

Zwolnienie z podatku od czynności cywilno-

prawnych dotyczy zakupu kryptowalut od 

połowy 2018 r. Wcześniejsze transakcje nie 

zostały zwolnione z daniny.  Najnowsza in-

terpretacja skarbówki może być dużym za-

skoczeniem dla inwestorów. Wynika z niej, 

że zaniechanie poboru daniny dotyczy trans-

akcji dokonywanych od połowy 2018 r., ale 

nie wcześniejszych. (…) -Interpretacja jest 

kuriozalna z kilku powodów. Przede wszyst-

kim dyrektor KIS nie odpowiedział na pyta-

nie podatnika czy i w jaki sposób ma poda-

tek zapłacić - odpisał jedynie, że się z podat-

nikiem nie zgadza. - mówi Joanna Rudzka, 

doradca podatkowy.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Inforze pt. Odli-

czenie VAT na bazie metody powierzchnio-

wej 

(…) bardzo często jednostki dokonują odli-

czenia VAT na bazie metody powierzchnio-

wej, bazując na podziale m2 budynku. Jed-

nakże, zdarza się w praktyce, że nie posiada-

ją one wystarczającej dokumentacji wspiera-

jącej podział metrów na związane z działal-

nością gospodarczą i z nią nie związane. W 

naszej praktyce w Kancelarii wielokrotnie 

spotkaliśmy się z sytuacją gdy jednostka 

bazowała na historycznym współczynniku 

m2 i według niego odliczała VAT nie zważa-

jąc na to, że zasób gminny uległ w między-

czasie istotnym zmianom, też metrażowym. 

Wyrok pokazuje ponadto, że nie można 

opierać się jedynie na orzecznictwie pozwa-

lającym odstąpić od rozliczenia prewspół-

czynnikiem obrotowym z rozporządzenia. 

(…) W razie kontroli musimy udowodnić 

fiskusowi, że obliczony przez nas sposób 

określenia proporcji najbardziej odpowiada 

specyfice wykonywanej przez naszą jednost-

kę działalności i dokonywanych przez nas 

nabyć. Należy bardzo uważać też na to jak 

pisany jest wniosek o interpretację, jeżeli 

zdecydujemy się na jego złożenie.  (…) 

Kańcelaria w 

mediach  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Wspólnota 

Mieszkaniowa pt. Zmiany w prawie podat-

kowym w 2020 r. dotyczące wspólnot miesz-

kaniowych oraz zarządców nieruchomości – 

przedsiębiorców  

Rok 2019 przyniósł bardzo wiele nowych 

regulacji podatkowych. Wiemy już też, że 

2020r przyniesie jeszcze więcej zmian. Mają 

one głównie na celu walkę z wyłudzeniami i 

przestępcami podatkowymi, jednak w prakty-

ce muszą się do nich dostosować również 

zwykli, uczciwi podatnicy. Niezwykle wzrasta 

rola tzw. należytej staranności. Wprowadzo-

no rewolucyjną zasadę podzielonej płatności 

w VAT, również obowiązkową. Zwiększono 

sankcje za błędy w rozliczeniach czy nieprawi-

dłowych przelewach. Musimy też raportować 

do fiskusa schematy podatkowe. Minister-

stwo planuje dalsze nowelizacje jak również 

wprowadzenie listy czynności, które będzie 

musiał wykonać podatnik aby zapewnić sobie 

bezpieczeństwo podatkowe gdy nieświado-

mie zostanie uwikłany w przestępstwo podat-

kowe w VAT.  Sprawy nie ułatwia sprzeczne 

orzecznictwo i interpretacje organów podat-

kowych. W niniejszym artykule omówione 

zostaną wybrane zmiany w przepisach oraz 

wynikające z przełomowych orzeczeń.  (…)   

Będziemy musieli zmierzyć się z konsekwen-

cjami praktycznymi ogromnej ilości zmian 

podatkowych już wprowadzonych w latach 

ubiegłych, a co do których dopiero kształtuje 

się stanowisko organów podatkowych i 

orzecznictwo sądowe. Ministerstwo zaś zapo-

wiada kolejne nowelizacje, nad którymi trwa-

ją prace wewnątrzresortowe. Można spodzie-

wać się zatem kolejnych projektów w toku 

2020r.  

W artykule m.in.: 

• Wyłudzenia VAT – uzasadnienie wielu 

zmian 

• Zmiany w mechanizmie podzielonej 

płatności 

• Należyta staranność w VAT i „biała lista”  

• Sankcje w PIT i CIT od 2020r.  

• Solidarna odpowiedzialność w VAT 

• Automatyczne sprawdzanie 

• Wątpliwości podatników i wyjaśnienia 

Ministerstwa  

• Matryca stawek VAT 

• Zastąpienie deklaracji VAT przez plik JPK 

• Rozliczanie w VAT nieruchomości gmin-

nych  

• Trudny rok 2020.  



 

Komentarz w Rzeczpospolitej do artykułu 

Biała lista podatników VAT: wystarczy 

sprawdzić ją jeden raz 

Fiskus rozstrzygnął korzystnie dla przedsię-

biorców sprawę, która nurtowała wielu 

księgowych: ile razy trzeba sprawdzać 

kontrahenta na białej liście. Z interpretacji 

dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

wynika, że wystarczy to zrobić tylko w 

dniu, w którym wysyłamy listę przelewów 

do banku.  

Joanna Rudzka, doradca podatkowy, wła-

ścicielka kancelarii doradztwa podatkowe-

go: Przepisy o białej liście nakazują weryfi-

kację kontrahenta na „dzień zlecenia prze-

lewu". Niejednoznaczność tego pojęcia 

powoduje, że księgowi nie wiedzą, czy 

wystarczy sprawdzić wystawcę faktury 

przy wysyłce listy przelewów do banku, 

czy też trzeba to zrobić ponownie przy 

faktycznej płatności. Z opisywanej inter-

pretacji wynika, że decydujący jest ten 

pierwszy moment. To korzystne dla przed-

siębiorców podejście. Nie muszą bowiem 

weryfikować po kilka razy tej samej trans-

akcji. Pojawia się jednak kolejne pytanie: 

jak w razie kontroli, często robionej po 

kilku latach, wykazać, że sprawdziliśmy 

kontrahenta. Ministerstwo Finansów radzi 

przy weryfikacji wygenerować plik pdf i 

zachować go w formie elektronicznej (np. 

zrobić zrzut ekranu) lub wydrukować. 

Jestem w stanie sobie to wyobrazić w 

małej firmie, która ma kilka przelewów 

miesięcznie. Ale nie w dużej, która prze-

prowadza tysiące transakcji dziennie. 
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej  w miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Prewspółczynnik 

ustalony metodą powierzchniową 

Stosowanie prewspółczynnika powierzch-

niowego wymaga szczegółowego uzasad-

nienia, bez którego jednostka nie może 

odstąpić od metody określonej w rozpo-

rządzeniu – to stanowisko zawarte w waż-

nym wyroku NSA. 

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) 

wydał 10 października 2019 r. ważny wy-

rok (I FSK 1214/17) dla wszystkich tych 

jednostek, które odstępując od przypisa-

nej im metody liczenia prewspółczynnika, 

stosują metodę powierzchniową. NSA 

uznał, że w badanej sprawie jednostka nie 

wykazała, że przyjęta przez nią metoda 

liczenia prewspółczyn-nika z uwzględnie-

niem metrów kwadratowych jest bardziej 

adekwatna i wierniej odpowiada specyfice 

działalności jednostki niż metoda obroto-

wa z rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposo-

bu określenia zakresu wykorzystywania 

nabytych towarów i usług do celów dzia-

łalności gospodarczej w przypadku niektó-

rych podatników (dalej: rozporządzenie).

(…) Sprawa dotyczyła gminy, która w 2015 

r. rozpoczęła realizację inwestycji polega-

jącej na termomodernizacji i remoncie 

budynku stanowiącego gminne mienie 

komunalne. Przystępując do realizacji tej 

inwestycji, gmina zamierzała poprawić 

stan techniczny obiektowego węzła ciepl-

nego (stwarzającego zagrożenie awariami i 

brakiem dostaw ciepła), zmniejszyć koszty 

utrzymania budynku oraz straty energii 

cieplnej, dostosować zewnętrzne przegro-

dy budynku do aktualnie obowiązujących 

wymogów prawnych w zakresie izolacji 

cieplnej, a także ograniczyć emisję sub-

stancji zanieczyszczających powstałych w 

wyniku spalania paliwa stałego. (…) Gmina 

uznała więc, że bardziej precyzyjnym spo-

sobem wyodrębnienia kwot podatku nali-

czonego wynikającego ze sprzedaży opo-

datkowanej prowadzonej w związku z tą 

konkretną inwestycją jest określona w art 

86 ust. 2c pkt 4 ustawy o VAT średniorocz-

na powierzchnia wykorzystywana do dzia-

łalności gospodarczej w ogólnej średnio-

rocznej powierzchni wykorzystywanej do 

działalności gospodarczej i poza tą działal-

nością. (…) 

 



 

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 

1. wiersz adresu wysyłkowego 

2. wiersz adresu wysyłkowego 

3. wiersz adresu wysyłkowego 

4. wiersz adresu wysyłkowego 

5. wiersz adresu wysyłkowego 


