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Szanowni Pan stwo, 
 

w lutowym biuletynie omawiamy dwa ważne, zarówno dla przedsiębiorców jak i dla 

jednostek sektora finansów publicznych, orzeczenia NSA.  Sąd zmienił, dotychczas 

bardzo restrykcyjną, linię orzeczniczą i uznał, że organy podatkowe nie mogą sztucznie 

przedłużać kontroli ponad limity ustawowe. Jednak, w innym orzeczeniu, zajął nieko-

rzystne dla podatników stanowisko: nie zawsze zapewnią sobie oni bezpieczeństwo 

podatkowe interpretacją indywidualną.   

 

Analizujemy ponadto kilka interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w 

tematyce Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) wydanych już po zmianach przepisów. 

Wspominamy również o raporcie Naczelnej Izby Kontroli dotyczącym sytuacji w Krajo-

wej Administracji Skarbowej po reformie.  

 

Zapraszamy też Państwa na kolejne wydarzenia współorganizowane przez naszą Kan-

celarię.  

 

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Zagadnienia dotyczące opodatkowania Projektów z obszaru 

Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) – zwłaszcza obowiąz-

ków samorządów w zakresie podatku od towarów i usług 

(VAT) – budzą wiele wątpliwości, które ostatnio wynikają 

również z licznych zmian przepisów m.in. ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o OZE i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o VAT. 

Poniżej opisujemy najnowsze, lutowe interpretacje Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej, który zajął się m.in. zagadnie-

niem rozszerzenia stawki 8 % VAT na mikroinstalacje, stawką 

właściwą do dotacji czy obowiązkiem rozliczenia VATu od 

nadwyżek produkowanej przez gminne OZE energii. 

 

I. Zmiana w zakresie stawki VAT na kwalifikowane mikroin-

stalacje 

W interpretacji z 4 lutego 2020 r. o sygn. 0113-KDIPT1-

3.4012.666.2019.3.MH Dyrektor KIS odniósł się do pytań 

Gminy o m.in. stawkę podatku VAT dla usług polegających 

m.in. na instalacji OZE poza bryłami budynków. 

Organ stwierdza, że warunkiem zastosowania 8% stawki po-

datku, na podstawie art. 41 ust. 12 pkt 1 ustawy, jest spełnie-

nie dwóch przesłanek.  Po pierwsze zakres wykonywanych 

czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, 

termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych 

dotyczących budynków lub ich części. Po drugie, budynki lub 

ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zalicza-

ne do budownictwa objętego społecznym programem miesz-

kaniowym. 

Organ wskazuje, że do opodatkowania usług montażu mikro-

instalacji, tj. paneli fotowoltaicznych – na dachach budynków 

mieszkalnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 

300 m2 i poza bryłami budynków mieszkalnych – na dachach 

budynków gospodarczych/gruntach oraz kotłowni na bioma-

sę – w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej 

nieprzekraczającej 300 m2, które są funkcjonalnie związane z 

budynkami mieszkalnymi objętymi społecznym programem 

mieszkaniowym, zastosowanie znajdzie obniżona stawka 

podatku VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 12 w 

związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem jak mikroin-

stalacje, o których mowa we wniosku, zalicza się też do bu-

downictwa objętego społecznym programem mieszkanio-

wym. 

Interpretacja jest pozytywna, jednak niemiłym zaskoczeniem 

jest to, że Organ interpretacyjny przerzuca na gminy analizę 

tego czy mikroinstalacja objęta jest ustawą o OZE (jest insta-

lacją, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r.).  

 

II. Wprowadzenia do sieci energii wyprodukowanej w OZE 

Przypomnijmy, że z dniem 14 lipca 2019r. uchylony został ust. 

9 art. 4 ustawy o OZE, zgodnie z którym wprowadzanie ener-

gii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci 

nie były świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu 

ustawy o VAT. Obecnie zatem, co do zasady sprzedaż energii 

elektrycznej wytworzonej w OZE za wynagrodzeniem na pod-

stawie zawartej umowy cywilnoprawnej, stanowi czynność 

podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 

jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 

pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a podmiot wprowa-

dzający tę energię w odniesieniu do tej czynności jest uznany 

za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. 

ustawy. Spowodowało to dużo wątpliwości, zwłaszcza tych 

samorządów, które zmiana zaskoczyła w trakcie trwania pro-

jektu. Powstały pytania czy fakturować takie nadwyżki, czy 

powstaje prawo do odliczenia a więc należy zwrócić kwalifi-

kowany do dofinasowania VAT? 

Taką sprawą zajął się Dyrektor KIS w interpretacji z 13 lutego 

2020r. (sygnatura:0113-KDIPT1-1.4012.632.2019.5.ŻR) gdzie 

dokonał analizy skutków podatkowych wprowadzania do 

sieci elektroenergetycznej energii elektrycznej wyprodukowa-

nej w instalacji OZE przez Gminę będącą prosumentem. Or-

gan uznał, że z tego tytułu u Gminy nie powstanie obowiązek 

wykazania podatku należnego. Z tej też przyczyny Gmina nie 

ma prawa do odliczenia podatku naliczonego i nie musi kory-

gować ani VAT ani wniosku o dotację.  

III. Stawka VAT od dotacji 

W innej interpretacji z 5 lutego 2020r. (sygnatura: 0112-KDIL1

-2.4012.566.2019.5.AG) KIS uznał, że do kwoty dotacji przy-

znanej Gminie w zakresie, w jakim zostanie ona przeznaczona 

na dofinansowanie wykonania instalacji (mikroinstalacji) u 

osób prywatnych, tj. na dachach budynków mieszkalnych, 

wewnątrz budynków, na gruncie oraz budynkach gospodar-

czych zastosowanie znajdzie też taka sama obniżona stawka 

podatku VAT w wysokości 8%. 

Moc interpretacji  

Powołane powyżej interpretacje pokazują, iż zaczyna się już 

klarować stanowisko organów podatkowych w odniesieniu 

do niedawnych zmian w przepisach. Niemniej, niepokojącym 

trendem jest pewnego rodzaju „przerzucanie piłeczki” na 

pytające samorządy, które same muszą oświadczyć czy pro-

jekt dotyczyć będzie kwalifikowanego OZE (spełniającego 

wymogi ustawy o OZE) i uzyskują niekiedy interpretacje 

„warunkowe” (których moc ochronna zależna jest od tego czy 

w czasie kontroli rzeczywiście organy podatkowe uznają takie 

oświadczenie za prawidłowe). 
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Najnowsze stanowiska Dyrektora KIS co do OZE 



NSA—do 
maksymalne-
go czasu kon-
troli wliczamy 
wszystkie dni 

19 lutego 2020r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowe orzeczenie w sprawie po-

wszechnej praktyki organów podatkowych prowadzenia kontroli w taki sposób, iż do czasu jej 

trwania wliczane są jedynie dni obecności kontrolujących u podatnika w jego siedzibie. Podatni-

cy i doradcy podatkowi od wielu lat wskazują, iż czas kontroli powinien być liczony od dnia jej 

wszczęcia do dnia doręczenia protokołu. W praktyce naszej Kancelarii mieliśmy do czynienia ze 

skrajnymi przypadkami prowadzenia kontroli przez kilka miesięcy czy nawet ponad rok w ten 

sposób, iż kontrolujący obecni byli w siedzibie podatnika jeden dzień w miesiącu. NSA w najnow-

szym orzeczeniu przyznał, iż takie postępowania są nadużyciem. Co ważne, dotychczasowe 

orzecznictwo uznawało stanowiska organów podatkowych za prawidłowe. Wyrok NSA daje szan-

sę na zmianę niekorzystnej praktyki fiskusa.  

Sprawa dotyczyła Spółki, u której toczyła się kontrola podatkowa. 13 dnia od jej wszczęcia Spółka 

wniosła sprzeciw na przekroczenie czasu jej trwania, podnosząc, że organ przekroczył czas kon-

troli wskazany w art. 83 ust.1 pkt 1 u.s.d.g., tj. 12 dni roboczych. Obecnie materię tą reguluje 

ustawa z 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców. Zdaniem organu i organu odwoławczego – nie 

ma żadnych podstaw, aby do okresu trwania kontroli wliczać czas gdy kontrolujący nie przebywa 

w siedzibie przedsiębiorcy, czy też okresu wyznaczonego na zebranie materiału dowodowego, 

opracowanie protokołu lub innych czynności. Tego samego zdania był WSA. NSA jednak uznał, że 

kontrola może się toczyć maksymalnie przez 12 następujących po sobie dni roboczych od dnia jej 

wszczęcia do dnia zakończenia (sprawa dotyczyła bowiem mikroprzedsiębiorcy). Analogicznie 

liczyć powinniśmy maksima 18, 24 i 48 dni. Wyrok NSA sygn. I FSK 2243/19. 
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19 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał orzeczenie odnoszące się do 

obserwowanej obecnie praktyki Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) – odmów 

wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Trudno dziwić się przedsię-

biorcom, że – zwłaszcza wobec tak wielu zmian w przepisach – chcą zapewnić sobie bez-

pieczeństwo podatkowe w drodze wiążącej interpretacji. Niemniej, NSA wyznaczył przed-

miotowym orzeczeniem granicę, do której organ interpretacyjny zobowiązany jest do jej 

wydania. Przeprowadzenie postępowania dowodowego i ustalenie stanu faktycznego 

poszczególnych transakcji – czego żądał wnioskodawca – wykracza poza zakres uprawnień 

organu w postępowaniu interpretacyjnym. Sprawa dotyczyła Spółki, która chciała uzyskać 

interpretację potwierdzającą, iż przyjęte przez nią procedury postępowania są wystarcza-

jące aby uznać, iż dochowuje ona należytej staranności w sprawdzeniu swoich kontrahen-

tów. W przeszłości organ interpretacyjny odpowiadał z reguły na podobne pytania. Jed-

nakże, tym razem organ odmówił wszczęcia postępowania. Wyrok NSA stanowi istotną 

wskazówkę dla podatników, jakie zagadnienia kwalifikują się jako możliwe do uzyskania 

ochrony, którą daje wiążąca interpretacja. Są to jedynie kwestie wykładni niejasnego 

przepisu prawa materialnego. Organ interpretacyjny nie jest zaś zobowiązany do oceny 

procedur przyjętych przez podatnika. Nie zagwarantujemy sobie bezpieczeństwa podatko-

wego co do przebiegu potencjalnej kontroli. Wyrok NSA o sygn. I FSK 1356/17.  

NSA—kiedy 
Dyrektor KIS 
nie jest zobo-
wiązany wydac  
interpretacji 
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Dalsze zmiany  
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Raport NIK o stanie organizacji KAS 

Opublikowano raport Najwyższej Izba Kontroli o stanie organizacji Krajowej Administracji Skarbowej. Zasadniczo, NIK 

pozytywnie ocenia celowość przeprowadzenia reformy administracji celno-skarbowej w Polsce. Skonsolidowanie służb 

celnych i skarbowych stworzyło, zdaniem NIK, warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicz-

nych. Zidentyfikowane przez NIK nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i przeprowadzania reorganiza-

cji wpłynęły na funkcjonowanie KAS w pierwszym okresie jej działania i spowodowały potrzebę zmian dostosowujących. 

Nie spowodowało to jednak, zdaniem NIK, ujemnych skutków dla stanu finansów publicznych. Odnotowany wzrost do-

chodów podatkowych, co było jednym z oczekiwanych efektów konsolidacji to, zdaniem NIK, efekt zarówno zmian syste-

mowych, jak również dobrej koniunktury w gospodarce. Jednak, odnotowano istotny spadek kwot wyegzekwowanych w 

postępowaniu egzekucyjnym oraz kwot objętych tytułami wykonawczymi. Największe zastrzeżenia NIK budzi obszar sze-

roko rozumianych spraw kadrowych.  Więcej na stronach NIK http://tinyurl.com/NIK-reformaKAS. 

Zapraszamy na Forum Skarbników FRDL 

Zapraszamy na kolejne Forum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, tym razem do Kielc. Tematem Forum Skarbników Gmin i Po-

wiatów Województwa Świętokrzyskiego będą niedawne zmiany w podatku od towarów i usług. 

Joanna Rudzka przybliży zmiany w przepisach, najnowsze interpretacje i orzecznictwo dotyczące m.in. księgowania podatku VAT, 

korekt, zwrotów i nadpłat. 

 

Poza funkcją szkoleniową Forum Skarbników spełnia także bardzo ważną funkcję platformy wymiany poglądów oraz doświadczeń. 

Jednym z jego podstawowych celów działania jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego 

oraz prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. Forum realizuje swoje 

cele m. in. poprzez systematyczną działalność konsultacyjną, informacyjną oraz doradczą. Forum obecnie liczy 84 członków – skarb-

ników gmin i powiatów. 

 

Spotkanie odbędzie się 5 marca 2020 r. w godz. 10-13.00 w Hotelu Best Western Grand Hotel. Kończymy obiadem o 13.00. 

Zapisy http://frdl.kielce.pl/kontakt lub u Pani Anety Panek, Specjalisty ds. szkoleń i konsultingu tel. (041) 344-41-60 w. 32. 



 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Pubiczne 

pt. Objaśnienia Ministerstwa Finansów w 

sprawie podzielonej płatności 

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia 

dotyczące mechanizmu podzielonej płatno-

ści, który od listopada 2019 r. zastąpił od-

wrotne obciążenie i stał się w wielu przy-

padkach obowiązkowy. Dokument ma na 

celu przedstawienie zasad działania tego 

mechanizmu na gruncie podatku VAT – 

zarówno w przypadkach obligatoryjnego, 

jak i fakultatywnego stosowania podzielo-

nej płatności (…). 

 

 

 

Alokacja kosztów prac przygotowawczych 

inwestycji a koszty podatkowe—Artykuł w 

Inforze 

Właściwe przyporządkowanie kosztów 

związanych z niwelacją terenu (pracami 

przygotowawczymi inwestycji) powinno 

oprzeć się na kluczu uwzględniającym po-

wierzchnię poszczególnych obiektów. Inny-

mi słowy, rozpoznając koszty podatkowe, 

należy przyjąć odpowiednią metodologię 

alokacji kosztów prac przygotowawczych 

terenu do wartości początkowej poszcze-

gólnych budynków i budowli. Natomiast 

pełna weryfikacja prawidłowości alokacji 

poszczególnych wydatków do kosztów 

uzyskania przychodów może być dokonana 

w toku postępowania podatkowego lub 

kontrolnego.(…). 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Samorzą-

du Terytorialnego Wspólnota pt. Dzierżawa 

majątku gminy nie zawsze powoduje, że 

działa ona jako podatnik i może odliczyć 

VAT – ważny wyrok NSA 

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” formie przekazania infrastruktu-

ry gmina nie działa jako podatnik prowadzą-

cy działalność gospodarczą w rozumieniu 

art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, ze zm. dalej 

„ustawy o VAT”) gdyż umowa dzierżawy nie 

ma wymiaru ekonomicznego. (…)   

 

Wykorzystywanie dowodów z powiązanych 

postępowań administracyjnych —Artykuł 

w Inforze 

TSUE 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 kwalifi-

kacjami prawnymi dokonanymi już przez 

siebie w ramach powiązanych postępowań 

administracyjnych wszczętych przeciwko 

dostawcom kontrolowanego podatnika, na 

których zostały oparte decyzje, które stały 

się ostateczne, stwierdzające istnienie oszu-

stwa związanego z VAT popełnionego przez 

dostawców jednak podlegają one ogranicze-

niom. Po pierwsze, organ jest zobowiązany 

jest do zapoznania podatnika z dowodami, 

w tym z dowodami pochodzącymi z owych 

powiązanych postępowań administracyj-

nych, na podstawie których zamierza on 

wydać decyzję, oraz podatnik ten nie może 

w ten sposób pozbawiony prawa do sku-

tecznego zakwestionowania w trakcie toczą-

cego się przeciwko niemu postępowania 

owych ustaleń faktycznych i kwalifikacji 

prawnych. Po drugie (…). 



 

Wspieramy sektor FP w:  

• projektach parasolowych, 

OZE, 

• opodatkowaniu dotacji VA-

Tem, 

• określeniu kwalifikowalności 

VAT w projektach, 

• kalkulacji pre-współczynnika 

VAT, 

• odzyskiwaniu podatku VAT 

naliczonego, 

• określaniu właściwej wysoko-

ści podatku od nieruchomości, 

• audytach centralizacji, 

• 50 % kosztów twórców, 

• określeniu obowiązku raporto-

wania schematów podatko-

wych (MDR), 

• podatkowych aspektach za-

mówień publicznych.  

Nasze atuty: 

• Jesteśmy polską, średniej wielkości firmą a nie międzynarodową 

korporacją - zatem zawsze podchodzimy do naszych Klientów indy-

widualnie,  

• Jesteśmy elastyczni, odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów, 

• Zawsze jest z nami dobry kontakt, 

• Jesteśmy dla Państwa dostępni - mogą Państwo do nas zadzwonić 

czy napisać, kiedy tego Państwo potrzebują,  

• Więcej się staramy – dla nas każdy Klient jest tak samo ważny, 

• Szanujemy Państwa czas i zajmujemy się sprawami kompletnie od 

A do Z nie angażując nadmiernie Państwa lub Państwa pracowni-

ków, 

• Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo – 

prawnej dużych i średnich polskich firm oraz międzynarodowych 

korporacji.   

 Zapraszamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biznes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Samorząd: 

kontakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 

LOGO FIRMY 

 


