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Szanowni Pan stwo, 
 

w majowym wydaniu naszego biuletynu omawiamy kolejną „tarczę antykryzysową”, 

tym razem roboczo zwaną 4.0. Wskazujemy na zagadnienia podatkowe w niej ujęte.  

Komentujemy też niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w 

którym Trybunał odpowiedział na pytanie kiedy należy naliczyć VAT na usługach 

świadczonych na rzecz zagranicznych podatników posiadających spółkę zależną w 

Polsce.  

Opisujemy też dwie interpretacje prawa podatkowego. Pierwsza z nich dotyczy zagad-

nienia faktur uproszczonych (paragonów z NIP) i ich ujęcia w JPK. W drugiej zaś Dyrek-

tor KIS odpowiada na pytanie które aktywności Spółki w zakresie CRS 

(odpowiedzialności społecznej biznesu) uprawniają ją do odliczenia podatku naliczone-

go.  

 

Życzę miłej lektury oraz dużo zdrowia i spokoju w trudnych czasach! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dopłatach do oprocen-

towania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie 

płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutka-

mi COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nazy-

wany roboczo „tarczą 4.0”.  

Zmiany umożliwią odliczenie od podstawy obliczenia podat-

ku (również przy obliczeniu miesięcznych zaliczek na poda-

tek dochodowy) darowizn: 

• przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, 

• noclegowni, 

• schroniska dla 

osób bezdom-

nych, w tym z 

usługami opiekuń-

czymi, 

• ośrodka wsparcia, 

• rodzinnego domu 

pomocy, 

• domu pomocy 

społecznej. 

 

Projekt przewiduje dla podatników ponoszących negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 

możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie odli-

czania wierzytelności, począwszy od okresu rozliczeniowe-

go, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu za-

płaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do 

okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub 

zbyta. 

Nowela wprowadza możliwość odliczenia przez podatników 

CIT i PIT, w tym podatników prowadzących działalność go-

spodarczą (na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali 

podatkowej lub liniowej 19% stawki podatku), darowizn 

rzeczowych w formie laptopów i tabletów (zdatnych do 

użytku i nie starszych niż 3 lata) przekazanych od 1 stycznia 

2020 r. do 30 września 2020 r. wskazanym w przepisie pod-

miotom. 

Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie przekazanej 

darowizny dowodem, z którego wynikają dane identyfikują-

ce darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z 

oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

Nowela umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przy-

chodów kosztu wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub 

praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowi-

zny np. na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom 

wykonującym działalność leczniczą albo np. przekaże tablet 

placówce oświatowej. Dodawany przepis znajdzie zastoso-

wanie, jeżeli darowizna zostanie dokonana w terminie od 

dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  

Nowelizacja dotyczy też przepisu w PIT i CIT wyłączającego 

z kosztów uzyskania przychodów określone kary umowne i 

odszkodowania. Zakłada się wyłączenie po spełnieniu wa-

runków wskazanych w przepisie stosowania art. 23 ust. 1 

pkt 19 ustawy o PIT w odniesieniu do zapłaconych kar 

umownych i odszkodowań. W wyniku tej zmiany podatnicy 

będą mogli uwzględnić kary umowne i odszkodowania 

zapłacone z tytułów wymienionych w tym przepisie na pod-

stawie ogólnej zasady 

wynikającej z art. 22 

ust. 1 ustawy o PIT. 

Analogicznie, na mocy 

art. 38t. noweli, przepi-

su art. 16 ust. 1 pkt 22 

ustawy o CIT 

(wyłączenie z KUP) nie 

stosuje się do zapłaco-

nych kar umownych i 

odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wyko-

nanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru 

wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo 

wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem 

zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszone-

go z powodu COVID-19. 

Projektowane zmiany w treści art. 31y ustawy (art. 58 pkt 

33 projektu) sprowadzają się do tego, aby terminy wskaza-

ne w dziale III rozdziale 11a ustawy – Ordynacja podatkowa 

(MDR—schematy podatkowe) nie rozpoczynały się, a roz-

poczęte podlegały zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwo-

łania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku 

schematu podatkowego transgranicznego w rozumieniu 

art. 86a § 1 pkt 12 ustawy – Ordynacja podatkowa nie dłu-

żej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. – tzn. w przypad-

ku schematów podatkowych transgranicznych zawieszenie 

odbywać się będzie na niezmienionych zasadach. 

Zapowiedziano też zmiany w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transak-

cjach handlowych (jedynie wierzyciel, który nie jest dużym 

przedsiębiorcą, będzie mógł żądać odsetek ustawowych po 

upływie 30 dni) oraz w ustawie z dnia 20 października 1994 

r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 
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Kolejna „tarcza” 4.0.  



Kiedy VAT na 
usługach 
s wiadczonych 
za granicę? 

7 maja 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok istotny 

dla podatników świadczących usługi podmiotom zagranicznym. Z uwagi na status 

nabywcy – podatnika, na te usługi nie nakładają oni, zgodnie z ogólną regułą, VAT. 

Jednak, w przypadku gdy taki zagraniczny nabywca posiada w Polsce spółkę zależną, 

polscy usługodawcy mają wątpliwości czy ich świadczenie nie powinno jednak podle-

gać opodatkowaniu VAT w Polsce. Z orzeczeniem zapoznać się też powinni ci podatni-

cy, którzy rozliczają w Polsce import usług (odliczając VAT) z krajów, gdzie posiadają 

spółki zależne. TSUE orzekł, iż to, że nabywca posiada w Polsce spółkę zależną nie 

oznacza automatycznie, iż polski usługodawca musi naliczyć na fakturze VAT. Ponad-

to, zdaniem TSUE, usługodawca nie jest też zobowiązany do badania stosunków 

umownych, łączących spółkę zależną w Polsce i zagraniczną spółkę matkę, w celu 

określenia czy posiada ona stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce. Wyrok 

ma znaczenie w toczonych obecnie postępowaniach, gdzie organy podatkowe naka-

zują zapłatę VAT na usługach świadczonych dla podmiotów zagranicznych ale również 

podaje istotne wskazówki dla podatników co do ich obowiązków w zakresie weryfika-

cji nabywcy. Zdaniem bowiem polskich organów podatkowych, świadczący powinien 

badać, kto jest rzeczywistym beneficjentem jego usług. Sygnatura C-547/18. 
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Faktury 
uproszczone 
(paragony z 
NIP) a JPK 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 5 maja 2020r. zajął stanowi-

sko odnośnie wielu wątpliwości dotyczących faktur uproszczonych i ujmowania ich w 

ewidencji. Kwestia jest problematyczna gdyż przepisy jej dotyczące były zmieniane i 

zawieszane w ramach tarcz antykryzysowych oraz towarzyszących im rozporządzeń 

co powoduje niepewność podatników. M.in. Rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 

kwietnia 2020r. zmieniono datę wejścia w życie Rozporządzenia z dnia 15 październi-

ka 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podat-

kowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, z 1 kwietnia na 1 lipca 

2020r. oraz dodano § 11a. Podatnicy nie wiedzą zatem czy i w jakim okresie powinni 

uwzględniać paragony do 450 zł. brutto (100 eur) z NIP w JPK.  

Organ uznał, że obowiązek ten jest zawieszony, jednak jedynie w dniach od 1 lipca 

2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Obecnie zatem podatnik musi ujmować faktury 

uproszczone w JPK. Interpretacja ta jednak dowodzi, iż sam organ interpretacyjny 

pogubił się w stanie prawnym. Wskazano bowiem w niej zastrzeżenie, iż odpowiedź 

została udzielona w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku tj. 13 

marca 2020r. podczas gdy powołane przez organ przepisy wynikają z Rozporządzenia 

z 1 kwietnia 2020r. (Dz.U.2020.576 z dnia 2020.04.01).   

Sygnatura 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK  



4 

Dalsze zmiany  

Odliczenie VAT od wydatków na CRS 

W interpretacji z 5 maja 2020r. Dyrektor KIS odmówił pra-

wa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku niektó-

rych aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu (CSR). Sprawa dotyczyła Spółki zajmującej się m.in. 

zarządzaniem nieruchomościami i infrastrukturą portową. 

W ramach prowadzonej działalności, Spółka angażuje się w 

programy, której celem jest budowanie pozytywnych i 

trwałych relacji zarówno z partnerami społecznymi, jak i 

biznesowymi. Spółka tworząc strategię biznesową 

uwzględnia wpływ, jaki wywiera na otoczenie, w którym 

funkcjonuje – biorąc pod uwagę interesy społeczne, aspek-

ty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesa-

riuszy, w szczególności pracownikami i społecznościami 

lokalnymi. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest więc 

elementem procesu zarządzania przedsiębiorstwem, które 

wykracza poza obszary dotychczasowych działań, przyczy-

niając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. 

Organ interpretacyjny wskazał, że nie można zakładać, iż w 

każdym przypadku związek pośredni zakupów uprawnia do 

odliczenia podatku. Oznacza to, że wydatki na nabycie to-

warów i usług, poniesione w związku z realizacją społecznej 

odpowiedzialności biznesu mogą być kwalifikowane jako 

wydatki o charakterze marketingowym i mogą mieć zwią-

zek z prowadzoną przez podatnika działalnością opodatko-

waną, ale nie muszą. 

Jakkolwiek podejmowanie przez podatnika działań w ra-

mach społecznej odpowiedzialności biznesu jest z pewno-

ścią pożądane chociażby ze względu na uwzględniany przez 

firmę interes społeczny, nie oznacza to jednak, że we 

wszystkich tego typu inwestycjach przedsiębiorca ma pra-

wo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponie-

sionych na działania CSR, gdyż jest to uzależnione od oko-

liczności konkretnego przypadku. 

Ponadto – zdaniem organu – nie znajduje podstawy praw-

nej na gruncie VAT, wywodzenie prawa do odliczenia VAT z 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub 

ustawy o rachunkowości, na podstawie której Spółka ma 

obowiązek sprawozdawczy w zakresie polityki społecznej, 

pracowniczej, środowiska naturalnego, poszanowania 

praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Regulacja 

odliczenia podatku naliczonego związana jest wyłącznie z 

czynnościami opodatkowanymi w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

Zdaniem organu, nie wystarczy subiektywne przekonanie o 

wpływie poniesionego wydatku na osiągnięcie przyszłych 

obrotów. Nawet jeśli, zdaniem podatnika, działania podej-

mowane są w ramach przyjętej strategii biznesowej można 

przypisać do społecznej odpowiedzialność biznesu, to nale-

ży mieć również na uwadze, że każdy wydatek powinien 

być rozpatrywany indywidualnie. 

W konsekwencji, zdaniem organu, odliczenie VAT nie przy-

sługuje od wydatków na organizację wydarzeń takich jak 

Dzień Dziecka dla dzieci i opiekunów, mieszkańców i tury-

stów odwiedzających (…) na Stadionie (…)– catering dla 

dzieci z dzielnic (…) i (…); Mecz Charytatywny z okazji Dnia 

Dziecka na stadionie (…) – dla dzieci i opiekunów, miesz-

kańców i turystów odwiedzających (…), w szczególności: 

(…)– występ artystyczny (tancerze akrobaci, bębniarze), 

Komentator/animator sportowy – animacje sportowe pod-

czas rozgrywek piłkarskich, Dzień dziecka), (…) – wynajęcie 

stadionu na Mecz Charytatywny i Piknik/Dzień Dziecka; 

Ogródek (…); Kino Letnie dla dzieci w namiocie i dorosłych, 

mieszkańców i turystów odwiedzających (…); Lodowisko 

(…) Liga Piłkarska. 

Dyrektor KIS stwierdza, że wydatki te nie mają związku ze 

sprzedażą opodatkowaną Spółki, lecz jego szczególną rolą 

w ramach polityki społecznej CSR. W tym przypadku nie ma 

związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi 

wydatkami a działalnością opodatkowaną, który choćby w 

sposób pośredni wpływał na sprzedaż opodatkowaną. 

Organ zgodził się natomiast na odliczenie VAT od zamówie-

nia wykonania gry planszowej – Wnioskodawca wskazał, że 

marketingowy charakter tego wydarzenia przejawia się w 

stałej promocji Portu działającej poprzez treść i grafikę gry, 

polegającej na rozrywkowych działaniach operacyjnych 

portu oraz poprzez umieszczony znak logo. Gra jest kiero-

wana do kontrahentów krajowych i zagranicznych, szkół i 

wyższych uczelni z kraju i zagranicy. Dzięki temu następuje 

wzrost rozpoznawalności marki Port. Podobnie, organ zgo-

dził się na odliczenie VAT od wykonania maskotki. W tych 

dwóch przypadkach organ uznał, iż istnieje pośredni zwią-

zek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ww. wydarzeniami a 

działalnością opodatkowaną Spółki uprawniający do odli-

czenia. Sygnatura:. 0112-KDIL1-2.4012.49.2020.3.PG 

 



 
Komentarz w Rzeczpospolitej do artyku-

łu Problemy podatkowe gmin po kontro-

lach NIK 

Joanna Rudzka: problem jest bardzo 

istotny i dotyczy całego sektora finansów 

publicznych, np. państwowych agencji i 

instytutów. 

– Na razie znamy wyniki pierwszych kon-

troli, ale jeśli NIK nie zmieni stanowiska, 

jednostki sektora finansów publicznych 

będą musiały albo skorygować deklara-

cje, albo narazić się na zarzut niegospo-

darności w zarządzaniu środkami publicz-

nymi. Tymczasem to podjęta przez nie 

decyzja o odstąpieniu od korekty drob-

nych kwot VAT jest działaniem racjonal-

nym i celowym. NIK potwierdza nato-

miast, że te gminy, które od początku 

odliczały nawet niewielkie kwoty VAT od 

wydatków mieszanych, postępowały 

prawidłowo. Należy też pamiętać, że 

żaden przepis nie nakazuje odliczenia 

VAT. Jest to prawo, a nie obowiązek po-

datnika. Powstaje też pytanie, czy urzędy 

skarbowe nie będą kwestionować korekt 

wymuszonych przez kontrole NIK – pod-

sumowuje Joanna Rudzka. 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Infor pt. Faktury uproszczone 

w JPK - niejasne przepisy w związku z 

COVID-19 

Do dnia 30 czerwca 2020 r. podatnicy 

odrębnie od sprzedaży paragonowej wy-

kazują w prowadzonej ewidencji faktury 

wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 

3 ustawy o VAT (tzw. faktury uproszczo-

ne). Natomiast w okresie od 1 lipca 2020 

r. do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie 

wykazują w ewidencji odrębnie parago-

nów fiskalnych uznanych za faktury 

uproszczone.(…) 

 

Artykuł w Infor pt. Nowa danina w Tarczy 

antykryzysowej 3.0 - opłata na rzecz Pol-

skiego Instytutu Sztuki Filmowej 

Nową daninę opłacać będzie podmiot 

dostarczający audiowizualną usługę me-

dialną na żądanie. Będzie on zobowiązany 

do dokonywania wpłaty na rzecz Instytutu 

w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z 

tytułu opłat za dostęp do udostępnianych 

publicznie audiowizualnych usług medial-

nych na żądanie albo przychodu uzyskane-

go z tytułu emisji przekazów handlowych, 

jeżeli ten przychód w danym okresie rozli-

czeniowym jest wyższy. Opłata ta, mimo 

powiązania ze stanem epidemiologicznym, 

nie jest wprowadzana tymczasowo lecz na 

stałe. (…) 

 

Artykuł w Infor pt. Stałe zwolnienie z PCC 

dla operacji na walutach wirtualnych 

Od 1 lipca 2020 r. w ustawie z dnia 9 wrze-

śnia 2000 r. o podatku od czynności cywil-

noprawnych (PCC) w art. 9 dodane zosta-

nie nowe zwolnienie z podatku. Zmiana ta 

wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 

r.o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wiru-

sa SARS-CoV-2 (Dziennik Ustaw rok 2020 

poz. 695). (…) 

 



 

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. 

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 

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. 

Naszym Samorządowym Klientom i Partnerom 
z yczymy wszystkiego najlepszego z okazji 30 

rocznicy wyboro w samorządowych! 


