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Szańowńi Pań stwo, 
 

w pierwszym w tym roku newsletterze omawiamy wyczekiwane przez przedsiębior-

ców i jednostki sektora finansów publicznych objaśnienia podatkowe. Dotyczą one 

obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. Białej Listy czyli konse-

kwencji podatkowych funkcjonowania wykazu podatników VAT. Wyjaśnienia Minister-

stwa są w wielu aspektach kontrowersyjne. Wiemy już, że wiele rachunków nie poja-

wia się w wykazie co powoduje w praktyce wstrzymywanie płatności pomiędzy kontra-

hentami. Czy słusznie?  

 

Podatnicy musieli zdążyć z wdrożeniem ogromu zmian podatkowych do końca ubiegłe-

go roku. Nie udało się to niestety Fiskusowi. Nie wdrożono bowiem do polskiej ustawy 

o VAT dyrektywy dotyczącej transakcji unijnych (WDT, trójstronnych i magazynów). Co 

mają więc robić podatnicy? Z najnowszego komunikatu Ministerstwa Finansów wyni-

ka, że mogą wybrać przepisy, które stosują—polskie lub wspólnotowe.  

 

Opisujemy też interpretację ogólną Ministerstwa nakazującą opodatkowanie 23% 

stawką VAT usług obsługi wartości pieniężnych, w tym usług obsługi bankomatów. 

Zagadnienie to było bowiem dotychczas niejednolicie traktowane przez organy podat-

kowe i przedsiębiorców (niekiedy  stosujących zwolnienie). 

 

Życzę miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 



20 grudnia 2019 r.  Minister Finansów wydał objaśnienia 

podatkowe dotyczące nowych przepisów o Wykazie podat-

ników VAT (Białej liście).  Omawiane są tam te wątpliwości, 

na które nie odpowiadają niestety wprost przepisy a więc 

konsekwencje w VAT, PIT i CIT przelewów na: rachunki de-

pozytowe, zagraniczne, komornicze; tematyka potrąceń, 

płatności w ratach i transzach. Ministerstwo wskazuje po-

nadto na daty, w których konieczne jest sprawdzenie ra-

chunku kontrahenta tak aby nie narażać się na sankcje. Przy-

pomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. brak weryfikacji kontra-

henta w Wykazie może przyczynić się do powstania nega-

tywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT 

oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT.  Objaśnienia na-

kładają też w niektórych przypadkach obowiązek zgłoszenia 

przelewu do urzędu skarbowego na nowym formularzu.  

Minister wyjaśnia, że weryfikacja formalna kontrahenta jest 

jedną z podstawowych przesłanek branych pod uwagę przy 

ocenie dochowania należytej staranności przez podatników, 

którzy sami nie dokonali oszustwa, czy też nie wiedzieli lub 

nie mogli wiedzieć, że dana transakcja służy oszustwu. Obej-

muje ona m.in. sprawdzenie czy kontrahent jest zarejestro-

wany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz czy nie 

jest wpisany do Wykazu jako podmiot, który został wykre-

ślony z rejestru jako podatnik VAT lub podmiot któremu 

odmówiono rejestracji. 

Rachunki uwidocznione w białej liście to jedynie rachunki 

rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – 

Prawo bankowe. Minister przyznaje, że przedsiębiorcy co do 

zasady nie mają obowiązku posiadania rachunku rozliczenio-

wego chyba, że dokonują transakcji objętych obligatoryjnym 

mechanizmem podzielonej płatności (art. 108e ustawy o 

VAT), nie mniej jednak jeżeli przedsiębiorca posiada rachu-

nek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w 

związku z działalnością gospodarczą i chce aby rachunek ten 

znalazł się w Wykazie to powinien podać numer tego ra-

chunku na odpowiednim formularzu CEIDG, co będzie pod-

stawą dla do zamieszczenia go w Wykazie. Nie będą za-

mieszczane rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe tzw. 

rachunki ROR.  

Minister wyjaśnia co robić jeżeli przedsiębiorca posiada 

rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK a nie 

został on zamieszczony w Wykazie. Należy: (1) zaktualizować 

wpis w CEIDG w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego 

jednoosobową działalność gospodarczą, (2) poinformować 

właściwy urząd skarbowy o tym rachunku na odpowiednim 

formularzu NIP, tj.: NIP-8 w przypadku podmiotu wpisanego 

do KRS; NIP-2 w przypadku spółki cywilnej; NIP-7 w przypad-

ku osoby fizycznej prowadzącej działalność nie podlegającej 

rejestracji w CEIDG wraz z załącznikiem NIP-B, w którym 

zamieszcza się informację o rachunkach bankowych. 

Rachunki wirtualne (masowe np. dostawców mediów, usług 

telefonicznych) nie będą uwidaczniane w Wykazie i nie pod-

legają obowiązkowi zgłaszania.  Jednak, jak uspokaja MF, w 

przypadku dokonania płatności na rachunek wirtualny, który 

jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym uwidocznio-

nym w Wykazie, podatnik nie poniesie konsekwencji podat-

kowych przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie 

będzie ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT.  

Podobnie Ministerstwo twierdzi, że w stosunku do podatni-

ków dokonujących płatności na rachunki gospodarki własnej 

i tzw. rachunki cesyjne banków/SKOK, niezamieszczone w 

Wykazie nie będą stosowane sankcje.  
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Wykaz podatńiko w—objas ńieńia MF 



Split paymeńt 
– objas ńieńia 
Mińisterstwa 
w sprawie 
mechańizmu 
podzielońej 
płatńos ci 

23 grudnia 2019 r.  Ministerstwo wydało objaśnienia w sprawie Mechanizmu Podzielonej 

Płatności, który od listopada 2019r. zastąpił m.in. odwrotne obciążenie i stał się w wielu przy-

padkach obowiązkowy. Resort odnosi się do sygnalizowanych już wielokrotnie niejasności w 

nowych regulacjach np. czy obejmują one podatników zwolnionych, czy sprzedawca ma obo-

wiązek przyjąć  płatność podzieloną czy też zajęć komorniczych na rachunkach.  

Ministerstwo zauważa, że MPP w chwili obecnej nie może być zastosowany przy innych, niż 

przelew, formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, przekazach, 

wekslach. Oznacza to, że zapłata np. kartą w sytuacji, w której wystąpi obowiązek zapłaty w 

MPP, będzie oznaczała brak wykonania obowiązku zapłaty w MPP.  

W przypadku, gdy faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł będzie zawierała chociaż jedną 

pozycję (przykładowo na kwotę 3000 zł netto + 690 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15 do usta-

wy, wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył 

kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 690 zł.  

Jeżeli podatnik dokonuje nabycia towarów lub usług w Polsce od podatnika nieposiadającego 

siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

na terytorium RP, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce, to ta transakcja również pod-

lega obligatoryjnemu mechanizmowi podzielonej płatności.  

Resort finansów wyjaśnia też, że podział usługi na etapy może wyłączyć obowiązek MPP.  

Podaje przypadek usług budowlanych: w sytuacji, gdy zawarta jest umowa na wykonanie 

usług z załącznika nr 15, o wartości brutto 30 000 zł, a zgodnie z postanowieniami umowy, 

wykonawca rozlicza odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami o wartość 

brutto 10 000 zł każda faktura, obowiązkowy mechanizm nie będzie miał zastosowania. W 

takiej sytuacji wartość transakcji przekracza łącznie 15 000 zł, jednak do wystąpienia obowiąz-

ku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności konieczne jest przekroczenie wartości 

brutto 15 000 zł przez kwotę należności ogółem na fakturze. 

Resort zwraca uwagę, że obowiązek zapłaty należności z faktury w mechanizmie podzielonej 

płatności nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto specjalne oznaczenie. Zatem, 

nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył odpowiednio faktury, nabywca 

i tak ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub usługi z załącznika nr 15, jeżeli 

kwota z faktury jest wyższa niż 15.000 brutto, w mechanizmie podzielonej płatności. Nabywca 

musi weryfikować przedmiot i wartość transakcji, bowiem to on inicjuje płatność i odpowiada 

za wybór formy płatności. 

Minister zastrzega też, że podatnik, na którym ciąży obowiązek wystawienia faktury oznaczo-

nej wyrazami „mechanizm podzielonej płatności”, jest obowiązany do przyjęcia płatności 

wynikającej z takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności.  

3 



4 

Dalsze zmiany  

Usługi obsługi wartości pieniężnych, w tym usługi obsługi bankomatów 

2 stycznia 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację 

ogólną dotyczącą zastosowania właściwej stawki podatku 

VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi 

(obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankoma-

tów, określanych również jako cashprocessing lub cashhan-

dling. 

Usługi te obejmują m.in.:  

• transport, konwojowanie wartości pieniężnych; 

• czynności związane z obróbką gotówki po odebraniu, 

np. przechowywanie (magazynowanie) gotówki, 

• przygotowywanie zasiłków gotówkowych oraz odpro-

wadzanie nadmiarów gotówkowych, 

• opracowywanie gotówki na zasilenie bankomatów, 

• monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpła-

tomatach. 

 

MF stwierdza, iż z orzecznictwa TSUE wynika, że zwolnienia 

służą w szczególności zaradzeniu trudnościom związanym z 

ustaleniem podstawy opodatkowania i kwoty podlegające-

go odliczeniu podatku VAT. Transakcje zwolnione z podatku 

VAT na mocy tych przepisów należą, ze względu na ich cha-

rakter, do transakcji finansowych, pomimo że niekoniecznie 

muszą one być dokonywane przez banki lub instytucje fi-

nansowe. 

W świetle powyższego fakt, że usługi w zakresie obsługi 

wartości pieniężnych są świadczone w odniesieniu do wa-

lut, banknotów i monet używanych jako prawny środek 

płatniczy, nie oznacza, że są one zwolnione od podatku VAT 

na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Usługi te nie są 

bowiem uznawane za transakcje o charakterze finansowym 

dotyczące pieniądza. 

Świadczenia składające się na usługi obsługi wartości pie-

niężnych stanowią usługi fizyczne/techniczne związane z 

pieniądzem, na które składają się np. jego transport, sorto-

wanie, przeliczanie. W takich przypadkach pieniądz 

(wartości pieniężne) występuje w charakterze towaru, a 

usługi z nim związane nie mają charakteru usług finanso-

wych i nie różnią się zasadniczo od analogicznych usług wy-

konywanych na innych towarach.  

Usługi te podlegają zatem opodatkowaniu podstawową 

stawką VAT, która wynosi obecnie 23%. 
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Fiskus ńie zdąz ył przyjąc  uńijńych przepiso w o trańsakcjach  

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie 

implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakiet Quick 

Fixes, której nie udało się dokonać do końca zeszłego roku 

(mimo takiego obowiązku).  

Dyrektywa wprowadza nowe regulacje 

w zakresie: 

– procedury magazynu typu call-off 

stock, 

– transakcji łańcuchowych, 

– warunków niezbędnych do zastosowa-

nia zwolnienia z prawem do odliczenia 

(stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólno-

towej dostawy towarów. 

Dyrektywa wprowadza wymóg posiadania ważnego nume-

ru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie człon-

kowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się 

transport towarów oraz obowiązek złożenia prawidłowej 

informacji podsumowującej jako przesłanek materialnych 

umożliwiających dostawcy zastosowanie zwolnienia 

(stawki 0%).  

Resort informuje zatem, że podatnik 

będzie mógł zastosować—wedle wybo-

ru - przepisy dyrektywy 2018/1910 

albo obecne przepisy krajowe ustawy o 

podatku od towarów i usług. Zgodnie 

bowiem z ugruntowanym orzecznic-

twem Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej, jeśli państwo członkow-

skie nie transponowało dyrektywy do 

prawa krajowego w wyznaczonym ter-

minie, jednostki mogą powoływać się 

na przepisy dyrektywy przed sądami krajowymi przeciwko 

państwu, we wszystkich wypadkach, gdy przepisy te są z 

punktu widzenia ich treści bezwarunkowe i wystarczająco 

precyzyjne.  



 
Komentarz do artykułu w Rzeczpospolitej: 

Projekty parasolowe: samorząd zapłaci 

VAT od dotacji na wykonanie zadania 

(…) Teraz skarbówka domaga się od gmin 

zapłaty VAT nawet wtedy, gdy mieszkańcy 

w ogóle nie dokładają się do projektu. Po-

twierdzeniem może być m.in. interpretacja 

z 4 grudnia (0114-KDIP4.4012. 667. 019. 

1.AK) w sprawie gminy, która ubiega się o 

dotację wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na usuwa-

nie azbestu z nieruchomości mieszkańców. 

Dotacja ma pokryć 100 proc. kosztów. 

Mieszkańcy nie będą ponosili żadnych opłat 

ani na rzecz gminy, ani na rzecz wykonawcy. 

(…)  

Joanna Rudzka doradca podatkowy: Organy 

podatkowe po raz kolejny zmieniają zdanie 

w sprawie rozliczenia dotacji, co wywołuje 

duży chaos. Trudno się zgodzić z takim sta-

nowiskiem, gdyż warunkiem opodatkowa-

nia jest związek z ceną, gdy zaś mieszkańcy 

nie ponoszą żadnych opłat, ceny nie ma. 

Jednak z punktu widzenia VAT nowe podej-

ście jest bardziej korzystne dla gmin. Mogą 

odliczyć cały podatek naliczony, a VAT na-

leżny zapłacą jedynie od kwoty dotacji, któ-

ra może finansować część kosztów. Problem 

w tym, że jednostki finansujące wydają się 

głuche na argumenty, że beneficjent w rze-

czywistości nie odzyska VAT, i nakazują 

wpisanie we wniosku VAT jako wydatek 

niekwalifikowalny. Tymczasem samorząd 

odlicza podatek, ale jednocześnie musi nali-

czyć go na samym dofinansowaniu i w efek-

cie ponosi straty. To zagrożenie dla wielu 

projektów, w których VAT powinien być 

neutralny dla gmin. Problem dotyczy jeśli 

nie wszystkich, to większości gmin w Polsce. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Podatek od przycho-

dów z budynków 

Zgodnie z prawem podatkowym budynki 

komercyjne, które są własnością podatnika 

i są przez niego wynajmowane lub dzierża-

wione podmiotom trzecim, należy obciążyć 

podatkiem dochodowym od przychodu z 

budynków. Czy opodatkowaniu podlegają 

również samodzielne lokale wynajmowane 

przez podatnika? Odpowiedzi na to pyta-

nie udzielił ostatnio Dyrektor KIS. 

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

(KIS) wydał 25 listopada 2019 r. interpreta-

cję (0111-KDIB1-3.4010.342.2019.2.IZ) 

dotyczącą opodatkowania obiektów zakla-

syfikowanych jako lokale własne spółki 

komunalnej działającej jako towarzystwo 

budownictwa społecznego (dalej: TBS). 

Interpretacja dotyczyła podatku dochodo-

wego od przychodu z budynków, wynikają-

cego z art. 24b ust. 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych.(…) 

 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie samo-

rządu terytorialnego Wspólnota  pt. uwa-

ga na dotacje - również te bez wpłat 

mieszkańców - np. programy usuwania 

azbestu 

Obserwujemy obecnie zaostrzenie stano-

wiska organów podatkowych w odniesie-

niu do opodatkowania VATem dotacji. Jest 

to szczególnie widoczne w przypadku tzw. 

projektów parasolowych, 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 usta-

wy o VAT). Fiskus argumentował, iż VAT od 

dotacji trzeba zapłacić ponieważ np. miesz-

kaniec 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 z 4 

grudnia 2019r. (…) 



 

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:  

• Zarządzenie podatkami w jednostce 

sektora finansów publicznych  

• 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  

• Kontrole NIK i Centralizacja VAT – jak 
sprawdzić czy jednostka wypełnia obo-
wiązki w zakresie VAT  

Zapraszamy do ńas 
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