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Szanowni Pan stwo, 
 

w letnim wydaniu naszego Newslettera omawiamy dwie (a w mailowej wersji rozsze-

rzonej trzy)  interpretacje ogólne Ministerstwa Finansów. Pierwsza z nich skierowana 

jest do samorządów, które od czasów tzw. centralizacji VAT zmuszone są do ujmowa-

nia w deklaracjach i rejestrach VAT ogromnej ilości danych dotyczących transakcji 

wyłączonych z opodatkowania. Druga zaś dotyczy sukcesji firmy w VAT. 

Opisujemy też kilka nowelizacji przepisów. Liberalizacji ulegną regulacje dotyczące 

rejestru podatników VAT („Białej Listy”). Przesunięto również terminy raportowania 

dla celów cen transferowych oraz  płatności zaliczek PIT.  

Zapraszamy ponadto na kolejne wydarzenie—tym razem w formule on line—IV Forum 

Rachunkowości Budżetowej.  

 

Życzę miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą 

bardzo kontrowersyjnego tematu czynności wykonywanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) w związku z 

realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej 

oraz pomocy społecznej. Po wejściu w życie ustawy z dnia 5 

września 2016 r. „centralizacyjnej” jst były obowiązane do 

rozliczania dla potrzeb VAT obrotów nie rozpoznawanych 

dotychczas przez jednostki budżetowe, co rodziło wiele wąt-

pliwości i sporów. Organy podatkowe zajmowały sprzeczne 

stanowiska w materii opodatkowania czynności szkół i przed-

szkoli jak również usług opiekuńczych. W praktyce, w toku 

prowadzonych postępowań, akceptowały traktowanie tych 

wpływów jako nie podlegających VAT. Jednakże, w wydawa-

nych „oficjalnie” interpretacjach indywidualnych prawa po-

datkowego, Minister Finansów a potem Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej, nakazywał ich opodatkowanie VAT (na 

szczęście jako czynności zwolnione. Stanowiska takie powo-

dowały nowe obciążenia administracyjne dla wielu jednostek 

budżetowych, jst bowiem w większości zaczęły po centraliza-

cji rozliczać takie wpływy dla potrzeb VAT (w rejestrach, de-

klaracjach, JPK). 

Niektóre z jst podejmowały jednak decyzję o nieraportowa-

niu opłat, na bazie licznego orzecznictwa sądowego potwier-

dzającego brak konieczności opodatkowania ww. wpływów. 

Niestety, każda jst, która chciała zapewnić sobie bezpieczeń-

stwo podatkowe w drodze interpretacji, skazana była na 

obronę swojego stanowiska w sądzie. Wszystkie wydawane 

przez Dyrektora KIS interpretacje bowiem były dla jst nega-

tywne.  

W interpretacji, Minister Finansów stwierdza, że w odniesie-

niu do określonych czynności związanych z realizacją zadań w 

zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, jst nie 

występują w roli podatników VAT i tym samym ich wykony-

wanie nie podlega opodatkowaniu VAT, o ile spełnione są 

określone przesłanki. Zdaniem MF, w celu określenia jak 

traktowane są, w oparciu o przepisy ustawy o VAT, wykony-

wane przez jst czynności, w pierwszej kolejności należy usta-

lić, czy jednostki te wykonują samodzielnie działalność go-

spodarczą.  

Badając, czy dana czynność działalność gospodarczą, należy 

brać pod uwagę wskazane w orzecznictwie Trybunału Spra-

wiedliwości UE przesłanki i ich występowanie w konkretnej 

sprawie. Przykładowo zatem należy ocenić: czy warunki reali-

zacji danego świadczenia odbiegają od warunków, na jakich 

realizowane byłoby ono przez inne podmioty gospodarcze, w 

jakim reżimie prawnym wykonywane są dane czynności, czy 

istnieje asymetria pomiędzy kosztami wykonywania danych 

świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez ich beneficjen-

tów, w jakim stopniu ponoszona odpłatność stanowi rzeczy-

wistą wartość otrzymywanych świadczeń, czy odpłatność 

uzależniona jest od sytuacji majątkowej beneficjenta. Oceny 

takiej należy dokonać przy uwzględnieniu wszystkich wystę-

pujących w danej sprawie okoliczności.  

Minister dodatkowo zastrzega, iż mając na uwadze, że w 

dotychczas wydawanych interpretacjach indywidualnych 

prezentowane było stanowisko, zgodnie z którym opisana 

działalność, związana z realizacją zadań ustawowych w zakre-

sie edukacji i opieki społecznej, podlegała opodatkowaniu 

VAT, objęta jednak była zwolnieniem od podatku, oraz mając 

na względzie, że zastosowanie niniejszej interpretacji do 

takich czynności nie wiąże się generalnie ze zmianą kwot w 

rozliczeniach podatkowych, z punktu widzenia ekonomiki 

postępowania należy uznać za niezasadne kwestionowanie 

rozliczeń w tym zakresie. 

Interpretacja ma szansę zamknąć bezcelowe spory dotyczące 

czynności, które i tak nie wpływają na wysokość płaconego 

podatku (ewentualny wpływ może być jedynie pośredni – 

poprzez zmianę współczynnika odliczenia VAT) a powodują 

wiele niepotrzebnej pracy w samorządach. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że Ministerstwo nie powiedziało wprost: 

czynności edukacji publicznej i opieki społecznej są poza VAT 

lecz zakreśliło warunki aby za takie je uznawać. Samorządy 

zatem nie są zupełnie zwolnione z badania czy dana czynność 

przez nie wykonywana stanowi działalność gospodarczą. 

Przykładowo, musimy nadal oceniać czy warunki realizacji 

danego świadczenia odbiegają od warunków, na jakich reali-

zowane byłoby ono przez inne podmioty gospodarcze, czy 

istnieje asymetria pomiędzy kosztami wykonywania danych 

świadczeń a odpłatnością itd. 

Interpretacja ogólna z 10 czerwca 2020 r. o sygn. 

PT1.8101.3.2019PT1.8101.3.20 
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Zmiana interpretacji MF—edukacja i opieka w JST 



Liberalizacja 
przepiso w o 
Białej Lis cie 

Opublikowano projekt rozporządzenia z 29 maja 2020r. w sprawie przedłużenia terminów 
przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego 
podatku dochodowego. Przedłuża się do: 
1) dnia 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek pobranych od podatników 
przez płatników w marcu 2020 r., 
2) dnia 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek pobranych od podatników 
przez płatników w kwietniu 2020 r. 
– przewidziany w art. 52o ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o PIT. 

W przypadku natomiast zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego 

pobranych przez płatników w maju 2020 r. od wypłat i świadczeń określonych w art. 52o 

ustawy PIT, termin ich wpłaty zostanie przedłużony do dnia 20 grudnia 2020 r. Przedłużenie 

przysługuje płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, o któ-

rym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapo-

bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo-

łanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875). 
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Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie PIT, CIT i innych ustaw, została, po poprawkach 

Senatu, przekazana do Prezydenta. W nowelizacji uwzględniono uwagi podatników co do 

luk w przepisach wprowadzających sankcje za przelewy na rachunki spoza „Białej Listy” – 

rejestru podatników VAT. M.in. dotyczy to rachunków cesyjnych banków, rachunków go-

spodarki własnej banku lub SKOK. Dodatkowo, nowelizacja wyłącza negatywne konse-

kwencje przy zapłacie za faktury dokumentujące WNT, import i  dostawę rozliczaną przez 

nabywcę.  

Wprowadzono też zmianę systemową - w przypadku dokonania płatności z zastosowaniem  

podzielonej płatności podatnik nie będzie już musiał sprawdzać wykazu podatników VAT.  

Zaproponowano również zmiany ułatwiające składanie zawiadomienia, które mają istotne 

znaczenie dla podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu i uwolnić się 

od negatywnych konsekwencji podatkowych, tj. (1) zmiana terminu złożenia zawiadomie-

nia z 3 dni na 7 dni, (2) zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma 

być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego na-

leżność. Nowelizacja ma również umożliwić wyraźne wskazanie jednorazowego składania 

zawiadomienia o dokonaniu zapłaty należności na dany rachunek niezawarty w wykazie 

podmiotów (skutecznego dla kolejnych przelewów).  

W interpretacji ogólnej z 6 czerwca 2020r. o sygn. PT3.8101.1.2020., Minister Finansów stanął 

na stanowisku, iż art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, nie znajduje zastosowania w przypadku gdy towary, które po nabyciu nie były przed-

miotem dostawy, w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powo-

łania zarządcy sukcesyjnego, nie stanowią przedmiotu ostatecznej konsumpcji. Obowiązek 

zapłaty VAT zatem nie powstanie, jeżeli towary te będą wykorzystane przez właścicieli przed-

siębiorstwa w spadku bezpośrednio do dalszego prowadzenia przez nich działalności opodat-

kowanej. Przypomnijmy, że stosownie do art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, opodatkowaniu 

podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmio-

tem dostawy, w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia 

do powołania zarządcy sukcesyjnego – w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny nie został ustano-

wiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników.  

Dalsze przesu-
nięcie termi-
no w PIT 

Nie zapłacimy 
VAT przy suk-
cesji firmy  
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Dalsze zmiany  

Jak co roku, wraz z Wydawcą Miesięcznika Finanse Publicz-
ne, zapraszamy na IV Forum Rachunkowości Budżetowej, 
tym razem w formule on-line. 
Temat przewodni to bieżące 
problemy w rachunkowości 
budżetowej z uwzględnieniem 
rozwiązań wprowadzonych w 
związku z epidemią. 

Forum Rachunkowości Budże-
towej to konferencja skiero-
wana do osób zajmujących się 
zagadnieniami z zakresu finan-
sów i rachunkowości budżeto-
wej w jednostkach sektora 
finansów publicznych. 

Forum stanowi doskonałą 
okazję do aktualizacji wiedzy 
na temat obowiązujących 
przepisów. Spotkanie stwarza 
również możliwość zasięgnię-

cia opinii ekspertów, a także wymiany doświadczeń z inny-
mi uczestnikami. 

Joanna Rudzka poprowa-
dzi dwa bloki konferen-
cji: 

I. Podatek VAT i po-

datki dochodowe w sek-
torze finansów publicz-
nych w dobie COVID-19. 

II. Podatki w latach 

2020 i 2021 – aktualne 
problemy i wprowadza-
ne zmiany. 
 
Zapisy: https://
rb.finansepubliczne.pl/ 
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Wydłuz enie termino w TP 

Wydłużono terminy na złożenie informacji o cenach trans-

ferowych (TPR), oraz na złożenie oświadczenia o sporzą-

dzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych 

- do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, 

gdy termin ten (określony wg przepisów 

ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych lub ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych) upły-

wa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. 

do dnia 30 września 2020 r., 

- o 3 miesiące – w przypadku, gdy ter-

min ten (określony wg przepisów usta-

wy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych lub ustawy o podatku docho-

dowym od osób prawnych) upływa w okresie od 

1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

 

Przedłużono też termin na dołączenie grupowej dokumen-

tacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej—do koń-

ca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, 

w którym upłynął przedłużony termin 

do złożenia oświadczenia 

o sporządzeniu lokalnej dokumentacji 

cen transferowych. 

Ponadto, wprowadzono na stałe nowe 

wyłączenie stosowania przepisów o 

cenach transferowych w transakcjach 

między publicznymi uczelniami me-

dycznymi a utworzonymi przez nie 

podmiotami leczniczymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (w szczególności tzw. szpitalami 

klinicznymi).  



 

Wywiad z Joanną Rudzką w Rzeczpospoli-

tej—Administracja  

"Rozliczenie samorządów to obszar, w któ-

rym stanowisko fiskusa i sądów zmienia się 

często o 180 stopni - mówi Joanna Rudzka, 

doradca podatkowy. 

- Monika Pogroszewska: Z jakimi problema-

mi podatkowymi mierzą się aktualnie sa-

morządy? 

Joanna Rudzka: Jest ich wiele. Do tych 

wcześniejszych doszły nowe, związane z 

epidemią koronawirusa i stosowaniem 

przepisów tarcz antykryzysowych. 

W ostatnich dniach gminy pytają o kwestie 

związane z rozliczeniem VAT od darowizn 

sprzętu komputerowego dla szkół. W ra-

mach „tarczy antykryzysowej" rozporządze-

niem ministra finansów z 20 kwietnia 2020 

r. wprowadzono stawkę 0 proc. VAT na 

darowizny laptopów do nauki zdalnej, ale 

brakuje przepisu dotyczącego zerowej 

stawki dla dostaw laptopów. To oznacza, że 

jeśli gmina kupi taki sprzęt, co do zasady 

powinna też ponieść koszty VAT. Warto by 

ustawodawca wprowadził zerową stawkę 

w kolejnej nowelizacji przepisów. (...) 

Gminom trudno jest planować, co wpływa 

negatywnie na obszar inwestycji.  

Zdarza się, że od tej samej dotacji jedna 

gmina płaciła VAT, a inne nie. Zależy to np. 

od tego, czy wystąpiła o interpretację we 

właściwym momencie lub wygrała spór 

przed sądem. Istnieją też ogromne różnice 

między regionami, wynikające z odmiennej 

praktyki organów podatkowych. (...)" 

 

Komentarz Joanny Rudzkiej do artykułu w 

Rzeczpospolitej  

Spektakle online droższe, bo z większym 

podatkiem VAT. Jak mówi doradca podat-

kowy Joanna Rudzka, dla państwowych i 

samorządowych muzeów i teatrów dużym 

problemem jest zmiana interpretacji orga-

nów podatkowych, jak odliczać VAT. Doty-

czy to instytucji, które poza działalnością 

opodatkowaną, czyli sprzedażą biletów, 

organizują też bezpłatne dni otwarte czy 

noce muzeów. Do 2018 r. organy podatko-

we zgadzały się na odliczenie 100 proc. VAT 

od zakupu towarów i usług. Teraz – zgodnie 

z najnowszymi interpretacjami – muszą 

wyliczać kwotę podatku przypadającą na 

czynności opodatkowane. 

– Tym, którzy wystąpili o interpretację po 

2018 r., nakazano stosować prewspółczyn-

nik, co znaczenie obniża kwoty VAT podle-

gające odliczeniu. W praktyce różnice się-

gają milionów złotych – wyjaśnia Joanna 

Rudzka. 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Podatkowe regulacje 

ochronne związane z walką z COVID-19 

Parlament proceduje obecnie kolejną już 

wersję „tarczy antykryzysowej”. Tempo 

zmian przepisów sprawia, że zarówno po-

datnicy, jak i organy podatkowe mają wąt-

pliwości, jak te regulacje interpretować i 

stosować. Warto zatem przyjrzeć się bliżej 

wybranym rozwiązaniom podatkowym uję-

tym w specustawach i w towarzyszących im 

rozporządzeniach. 

 

Joanna Rudzka odpowiadała też na pytania 

Czytelników FP 

W związku z epidemią gmina ze środków 

przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe 

zakupiła maseczki, które zostały rozdane 

mieszkańcom. Czy gmina powinna wystawić 

fakturę VAT i opodatkować maseczki tym 

podatkiem, a jeśli tak, to według jakiej staw-

ki? Czy można uznać, że zakup został doko-

nany w ramach zadań własnych?  (…) 

 

Artykuł w Inforze pt. Które wydatki na 

odpowiedzialność społeczną biznesu (CSR) 

podlegają odliczeniu VAT 

W przypadku gdy nie ma związku przyczyno-

wo-skutkowego pomiędzy ponoszonymi 

wydatkami na odpowiedzialność społeczną 

biznesu (CSR) a działalnością opodatkowa-

ną, nie przysługuje prawo do odliczenia 

VAT. Wydatki takie muszą choćby w sposób 

pośredni wpływać na sprzedaż opodatkowa-

ną. (…) 



 

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. 

Aktualne szkolenia dla sektora FP:  

• MDR—raportowanie schematów po-

datkowych—specyfika SFP 

• 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 2020 

• VAT na 2020 i 2021 r. - zmiany i nowo-
ści 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  

• VAT w nieruchomościach – specyfika 

sektora finansów publicznych   

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

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 


