
Newsletter 

podatkowy  

kwiecień  2020 

Kańcelaria Doradcy Podatkowego Joańńy 
Rudzkiej  

Zapraszam do rozmowy o 
podatkach 

E-mail:  

jrudzka@taxadvisorypoland.pl 

Szańowńi Pań stwo, 
 

w naszym wiosennym biuletynie omawiamy oczywiście kolejne już wersje „Tarcz Anty-

kryzysowych” oraz  regulacje im towarzyszące.  

Analizujemy ponadto objaśnienia podatkowe wydane przez Ministerstwo Finansów w 

odniesieniu do podatkowych implikacji wykorzystywania samochodu osobowego w 

prowadzonej działalności.  

Wspominamy też o wnioskach płynących z  pierwszych kontroli NIK centralizacji VATu 

w samorządach.  

Niestety, wraz z naszymi Partnerami medialnymi, samorządowymi oraz biznesowymi, 

podjęliśmy decyzje o przełożeniu wszystkich naszych najbliższych wydarzeń i szkoleń. 

Będziemy Państwa informować na bieżąco gdy sytuacja się ustabilizuje.  

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Parlament proceduje kolejne zmiany w przepisach m.in. 

dotyczące postępowań sądowo-administracyjnych. Odwie-

szone będą terminy, które zawiesiła ustawa z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-

wych (tzw. „tarcza antykryzysowa”). Obecna nowelizacja 

uchyla bowiem art. 15zzr i art. 15zzs „tarczy”, które zawiesi-

ły lub wstrzymały bieg wielu terminów określonych przepi-

sami prawa administracyjnego, procesowych i sądowych 

(m.in. w postępowaniach podatkowych, kontrolach celno-

skarbowych, postępowaniach egzekucyjnych czy karno-

skarbowych).  Pierwotnie (w pierwszej „tarczy”), wstrzyma-

nie i zawieszenie to miało trwać przez cały okres epidemii, o 

czym pisaliśmy miesiąc temu.  

Z dniem wejścia w życie nowelizacji rozpocznie się bieg 

przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wyko-

nania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wy-

kroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia. 

Terminy w postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się 

(w wyniku działania „tarczy”) rozpoczną bieg po upływie 7 

dni od dnia wejścia w życie noweli. Terminy w postępowa-

niach, których bieg uległ zawieszeniu będą dalej biec po 

upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.  

Ponadto, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epide-

micznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID

-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich woje-

wódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Admini-

stracyjny przeprowadzać będą rozprawę przy użyciu urzą-

dzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na 

odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 

i dźwięku, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą 

przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie 

rozprawy bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nad-

miernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczą-

cych.  

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogło-

szenia (za wyjątkiem niektórych regulacji).  
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Termińy i rozprawy oń-lińe w dobie epidemii 

Nowa dańińa publiczńa w tarczy 3.0 

Parlament proceduje kolejne zmiany w przepisach m.in. 

podatkowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Naj-

nowsza nowelizacja (tym razem ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o kinematogra-

fii) wprowadza nową 

opłatę na rzecz Polskie-

go Instytutu Sztuki Fil-

mowej. 

Nową daninę opłacać 

będzie podmiot dostar-

czający audiowizualną 

usługę medialną na 

żądanie. Będzie on zo-

bowiązany do dokony-

wania wpłaty na rzecz 

Instytutu w wysokości 

1,5% przychodu uzyska-

nego z tytułu opłat za 

dostęp do udostępnia-

nych publicznie audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji prze-

kazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie 

rozliczeniowym jest wyższy.  

Opłata ta, mimo powiązania ze stanem epidemiologicz-

nym, nie jest wpro-

wadzana tymczasowo 

lecz na stałe.  

Z obowiązku wyłączo-

no mikroprzedsię-

biorców i tych do-

stawców, których 

liczba użytkowników 

wszystkich udostęp-

nianych publicznie 

audiowizualnych 

usług medialnych w 

nie przekroczyła 1% 

abonentów usług 

transmisji danych 

zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.   

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2020 r. 



PCC od walut 
wirtualńych  

Przy okazji tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0” wprowadzono stałe zwolnienie z PCC dla ope-

racji na walutach wirtualnych. Od 1 lipca 2020r. w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o po-

datku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w art. 9 dodane zostanie nowe zwolnienie z 

podatku. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumen-

tach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Na mocy nowego pkt. 1a) zwalnia się od podatku sprzedaż i zamianę walut wirtualnych w 

rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.). 

Przypomnijmy, że obecnie w przedmiotowym zakresie funkcjonuje rozporządzenie z dnia 

11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od 

umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. poz. 1346, z późn. zm.), które obo-

wiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r. 
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Z dniem 22 kwietnia 2020 r. dodano paragraf 10a do Rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę po-

datku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. Na mocy 

tego przepisu, do dnia 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosu-

je się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, której 

przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz: 

1) placówek oświatowych; 

2) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o 

którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-

nej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym; 

3) organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – w celu dalszego nieodpłatnego przekaza-

nia prowadzonym placówkom oświatowym. 

Obniżoną stawkę podatku, stosować można pod warunkiem (odpowiednio) zawarcia 

pisemnej umowy darowizny między darczyńcą oraz: 

1) placówką oświatową; 

2) podmiotem, wskazanym powyżej i posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przeka-

zaniu sprzętu przez ten podmiot placówce oświatowej; 

3) organem prowadzącym szkołę lub placówkę, z której wynika, że sprzęt ten zostanie 

przekazany placówce oświatowej prowadzonej przez ten organ. 

 

Stawka 0% 
VAT ńa darowi-
zńy laptopo w 
dla szko ł 
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Dalsze zmiany  
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Mińisterstwo o samochodach w firmie 

Opublikowano objaśnienia z 9 kwietnia 2020 r. dotyczące 

stosowania przez podatników podatków dochodowych prze-

pisów odnoszących się do samochodów osobowych, w 

brzmieniu nadanym ustawą z dnia z 23 października 2018 r. 

o zmianie ustawy o PIT i CIT oraz niektórych innych ustaw. 

Ustawa nowelizująca wprowadziła z mocą od 2019r. szereg 

przepisów modyfikujących zasady podatkowego rozliczania 

kosztów dotyczących nabycia, korzystania, eksploatacji oraz 

zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w pro-

wadzonej przez podatników działalności. Ministerstwo Fi-

nansów w wyjaśnieniach wielokrotnie wskazuje na identyfi-

kowane przez resort przypadki obejścia prawa (np. w zakre-

sie umów leasingu, dzierżawy czy najmu podpisywanych na 

przełomie roku).  

 

Ministerstwo odnosi się do sygnalizowanych przez podatni-

ków niejasności m.in. w przepisach przejściowych. MF wyja-

śnia, że przepis art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej nie obej-

muje swoim zakresem regulacji odnoszących się do tzw. 

użytku mieszanego. W konsekwencji, w sytuacji, w której 

opłaty leasingowe (z tytułu najmu, dzierżawy, itp.) wynikają-

ce z umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. zostały 

skalkulowane w ten sposób, że zawierają w sobie koszty 

eksploatacji samochodu osobowego, wprowadzone od dnia 

1 stycznia 2019 r. przepisy odnoszące się do tzw. użytku 

mieszanego (ograniczające do 75% wysokość możliwych do 

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uży-

wania samochodu osobowego na potrzeby działalności go-

spodarczej) znajdą do takich opłat zastosowanie. A zatem 

opłata leasingowa w tej części, w jakiej odnosi się do kosz-

tów eksploatacji samochodu osobowego, będzie objęta 

limitem. 

 

MF wyjaśnia też, że co do zasady, nie ma znaczenia moment 

fizycznego dostarczenia samochodu osobowego będącego 

przedmiotem umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej 

umowy o podobnym charakterze, zawartych przed dniem 1 

stycznia 2019 r. Istotny jest moment zawarcia umowy o ile 

zawierała przed tym dniem wszystkie istotne dla danego jej 

rodzaju elementy treści czynności prawnej. Ministerstwo 

ostrzega przy tym, że w przypadku zawarcia umowy ze 

znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu lea-

singu, nieuzasadnionym przyczynami natury obiektywnej 

(np. znaczną liczbą dostaw i związaną z nią koniecznością 

oczekiwania na dany model, itp.), działanie takie może być 

rozpatrywane jako obejście prawa podatkowego 

(podlegające ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatko-

wania).  

 

Ministerstwo odnosi się też do kwestii wyłączenia limitu dla 

podatników, których przedmiotem działalności jest oddawa-

nie samochodów osobowych w odpłatne używanie. Również 

tu znajduje się ostrzeżenie przed nadmierną optymalizacją. 

W sytuacji, gdy podatnik, aby skorzystać z omawianej prefe-

rencji, oddaje w najem na bardzo krótki okres samochód, 

pomimo że takie czynności nie wchodzą w zakres jego dzia-

łalności (np. w dokumentach rejestrowych podatnika w 

przedmiocie działalności nie widnieją odpowiednie kody 

PKD), tzn. nie stanowią jego podstawowej działalności ope-

racyjnej, to działanie takie nie mieści się w zakresie normy 

wynikającej z omawianych przepisów i jako takie może być 

rozpatrywane przez pryzmat próby obejścia prawa.  

RPO o „Tarczy 2.0” i prawach podatńiko w w dobie epidemii 

Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował stanowisko odnośnie 

najnowszych zmian w przepisach podatkowych. Analiza kolej-

nych zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej 

2.0 prowadzi Rzecznika do wnio-

sku, że „ustawodawca bardziej 

skoncentrował się na tworzeniu 

przepisów, które mają służyć 

realizacji zadań administracji 

skarbowej, niż na zapewnieniu 

realnej pomocy finansowej dla 

podatników. Szereg wprowa-

dzonych ułatwień dla admini-

stracji skarbowej wprowadzono 

na stałe, a nie jedynie na czas 

trwania epidemii”.  

 

Za niepokojącą uznał Rzecznik zmianę w KKS, która sprowadza 

się do tego, że naczelnicy urzędów skarbowych, celno-

skarbowych i szef KAS dostali niektóre uprawnienia, przysługują-

ce w postępowaniu karnym proku-

ratorów. Należy do nich prawo do 

wydawania postanowień o nieod-

płatnym przekazaniu dóbr podmio-

tom leczniczym, Państwowej Stra-

ży Pożarnej, Siłom Zbrojnym RP, 

Policji, Straży Granicznej oraz in-

stytucjom państwowym i samorzą-

dowym (na podstawie Tarczy 1.0 

prawo to miał prokurator). Organy 

skarbowe nabywają zatem prawo 

do orzekania przepadku własności prywatnej i to jeszcze przed 

prawomocnym zakończeniem postępowania.  



 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Czy odliczenie VAT jest prawem, czy 

obowiązkiem jednostki? 

Na przełom lat 2019 i 2020 NIK zaplanowa-

ła kontrole dotyczące centralizacji VAT w 

samorządach. Pojawiają się już pierwsze 

wyniki i zalecenia. Niektóre z nich są jednak 

dość zaskakujące. Kontrolujący kwestionują 

bowiem nieodliczenie VAT w jednostkach 

budżetowych, w których prewspółczynnik 

jest niezwykle niski (nawet poniżej 1%). Czy 

słusznie? 

Inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli (dalej: 

NIK) sprawdzający w samorządach popraw-

ność wdrożenia przepisów w sprawie cen-

tralizacji VAT traktują to zagadnienie bar-

dzo szeroko. Poza weryfikacją tak oczywi-

stych aspektów jak posiadanie i przestrze-

ganie procedur czy też terminowość rapor-

towania i rozliczeń podatku zwracają uwa-

gę również na odliczanie VAT na podstawie 

prewspółczynnika. Co zaskakujące, kwe-

stionują brak odliczania VAT w jednostkach 

budżetowych (np. w szkołach, przedszko-

lach, ośrodkach pomocy społecznej), w 

których prewspółczynnik jest niezwykle 

niski (często nie przekracza nawet 1%). 

Warto zatem rzucić nieco więcej światła na 

tę problematykę. 

(…) W przypadku jednostek samorządo-

wych decyzje o nieodliczaniu VAT od kosz-

tów mieszanych były często podejmowane 

w zgodzie z procedurami przyjętymi w 

danej gminie w momencie centralizacji. Z 

punktu widzenia kierownika jednostki jest 

to decyzja racjonalna, gdyż wynika z analizy 

ustalającej stosunek potencjalnej kwoty 

VAT przypadającej do odliczenia oraz czasu 

pracy niezbędnego do rozliczenia VAT. W 

sytuacji gdy konieczne jest wprowadzenie 

do systemu księgowego kilkuset faktur 

miesięcznie (co zajmuje kilka dni pracy), a 

efektem jest odliczenie kilkunastu czy kilku-

dziesięciu złotych, gospodarnym działa-

niem jest raczej odstąpienie od odliczenia 

podatku. Wydaje się to jedynym logicznym 

działaniem. W mojej ocenie gospodarność 

w zarządzaniu środkami publicznymi należy 

analizować całościowo. Nie można zatem 

pominąć kontekstu wydatków poniesio-

nych przez jednostkę na sporządzenie rozli-

czenia, zwłaszcza wydatków pracowni-

czych. (…).  

Należy podkreślić, że jest to zagadnienie 

dotyczące nie tylko samorządów, ale całe-

go sektora finansów publicznych. Dylemat 

„odliczać groszowe kwoty VAT czy nie” 

dotyka także kierowników, dyrektorów i 

księgowe w państwowych jednostkach, 

agencjach, instytutach itp. Odpowiedź NIK 

jest niestety jednoznaczna – odliczać trze-

ba, nawet gdy koszty pracownicze przewyż-

szają w sposób oczywisty wysokość odliczo-

nego podatku. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Stałe zwolnienie z PCC dla operacji na wa-

lutach wirtualnych—Artykuł w Infor 

(..)Zmiana taka zatem zapewni ciągłość w 

nieobciążaniu podatkiem przedmiotowych 

czynności, co – jak czytamy w uzasadnieniu 

do projektu ustawy – jest szczególnie istot-

ne w kontekście łagodzenia negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych ponoszonych 

przez obywateli z powodu COVID-19. Sam 

prawodawca przyznaje bowiem, że specyfi-

ka transakcji mających za przedmiot obrót 

walutą wirtualną powoduje, że jej strony 

pozostają dla siebie anonimowe, co unie-

możliwia ustalenie statusu podatkowego 

zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzy-

gającą o obciążeniu danej transakcji podat-

kiem od czynności cywilnoprawnych. W 

przypadku transakcji mających za przedmiot 

waluty wirtualne niejednoznaczna jest także 

kwestia miejsca wykonywania prawa mająt-

kowego, które jest istotne z punktu widze-

nia przepisów ustawy ze względu na zakres 

terytorialny jej działania. Podatkowi podle-

gają bowiem co do zasady czynności cywil-

noprawne, których przedmiotem są prawa 

majątkowe wykonywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest oczywi-

ste, gdzie w przypadku obrotu walutą wirtu-

alną dochodzi do dokonania czynności cywil-

noprawnej.(…). 



 

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 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 
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