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Szanowni Pan stwo, 
 

w lipcowym biuletynie omawiamy objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące wy-

kładni przepisów „tarcz antykryzysowych” i towarzyszących im rozporządzeń.  

Przytaczamy też główne tezy wynikające z analizy sekretariatu OECD na temat wpływu 

Covid-19 na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to niezwykle istotne 

dla firm transgranicznych czy dla zatrudniających pracowników świadczących obecnie 

pracę zdalną.  

Analizujemy ponadto dwa ważne dla sektora  finansów publicznych orzeczenia. NSA 

uznał, iż Instytucja Kultury organizując nieodpłatne imprezy nie powoduje ogranicze-

nia swojego prawa do odliczenia VAT. WSA w Szczecinie zaś stanął na stanowisku, iż  

Miasto może odzyskać pełny VAT od inwestycji w system rowerów dla mieszkańców.  

Wspominamy też o kolejnych planach Ministerstwa odnośnie zmian w przepisach 

(tzw. slim VAT) jak również omawiamy broszurę informacyjną o nowym pliku JPK_VAT 

z deklaracją.  

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



8 lipca 2020r. Naczelny Sąd Administracyjny stanął 

po stronie Muzeum w sporze z organem podatko-

wym (sygn. I FSK 473/18). Może ono – zdaniem NSA 

– odliczyć cały VAT bez konieczności zastosowania 

tzw. prewspółczynnika. NSA przyjął zatem podejście 

korzystniejsze dla Instytucji Kultury, w kontrze do 

wielu orzeczeń nakazujących podmiotom sektora 

finansów publicznych limitowanie odliczenia. Sprawa 

jest też ważna z tej przyczyny, że fiskus w tym tema-

cie zmienił zdanie o 180 stopni. Po wejściu w życie, 1 

stycznia 2016r., przepisów o prewspółczynniku, przez 

około rok wydawane były spójne interpretacje pozy-

tywne, pozwalające Instytucjom Kultury pomijać 

nowe przepisy i odliczać VAT w pełni (np. interpreta-

cja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skar-

bowej z 26 lipca 2017 r. , czy interpretacja z 12 sierp-

nia 2016 r.). Takie stanowisko zajmował sam Mini-

ster Finansów np. w piśmie z 16 sierpnia 2016 r. (nr 

PT3.054.4.2016.LPJ.359) stanowiącym odpowiedź na 

interpelację poselską : „w przypadku instytucji kultu-

ry, która podejmuje nieodpłatne przedsięwzięcia w 

celach promocyjnych i marketingowych, a ich efek-

tem ma być poszerzenie grona widzów, którzy sko-

rzystają ostatecznie z odpłatnej usługi świadczonej 

przez daną instytucje kultury mogłyby być spełnione 

przesłanki do uznania ich za związane z działalnością 

gospodarczą”. W połowie 2017r. organy przyjęły jed-

nak bardziej pro-fiksalną postawę, której przykładem 

jest omawiany tu spór sądowy.  

Orzeczenie jest istotne nie tylko dla Muzeów i Insty-
tucji Kultury ale dla wielu innych podmiotów z sekto-
ra finansów publicznych, które wykonują czynności 
statutowe w ścisłym powiązaniu z czynnościami opo-
datkowanymi VAT. Obecnie, linia interpretacyjna 
organów podatkowych jest spójna i nakazuje stoso-
wanie bezwzględnie prewspółczynnika, o którym 
mowa w ustawie o VAT i rozporządzeniu wykonaw-
czym.  

2 

Objaśnienia dotyczące nowego pliku JPK_VAT  

NSA o odliczeniu w Instytucjach Kultury  

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyj-

ną o nowym pliku JPK_VAT z deklaracją. Przypomnijmy, że 

jest to dokument elektroniczny, który będzie się składał z 

dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw 

informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji 

VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT 

(deklarację VAT-7 i VAT-7K). Nowością będą z pewnością 

szczegółowe oznaczenia transakcji sprzedażowych i zakupo-

wych (kody). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 4 lipca 2019 

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz in-

nych ustaw. Plik będą obowiązkowo składać wszyscy podat-

nicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 

1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębior-

stwa oraz mikroprzedsiębiorcy). Oznacza to, że od 1 paź-

dziernika r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-

7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.  

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra 
Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 
r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w 
deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podat-
ku od towarów i usług , zmienione rozporządzeniem z dnia 
1 kwietnia 2020 r. oraz rozporządzeniem Ministra z dnia 25 

czerwca 2020 r.  oraz opracowane na jego podstawie wzory 
struktury logicznej JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K. 

JPK_VAT będzie zawierać: 

• zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika 
z ewidencji VAT za dany okres, 

• pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), 

• dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy po-

prawności rozliczenia. 
 

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który 

będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną 

(pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K). 

W przypadku dowodu sprzedaży będziemy zobligowani do 

wyboru odpowiedniego oznaczenia  (RO, WEW, FP).  

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezento-

wane będą za pomocą symboli GTU_01 –GTU_13.  Koniecz-

ne będzie też oznaczanie procedur specjalnych za pomocą 

symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, 

I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.  



Wpływ Covid 
19 na opodat-
kowanie przy-
chodo w trans-
granicznych  

Pandemia COVID-19 zmusiła rządy do podjęcia bezprecedensowych środków, takich jak 

ograniczenie podróżowania i wprowadzenie rygorystycznych wymogów kwarantanny. W 

tym trudnym kontekście większość krajów wdraża pakiety stymulacyjne, w tym środki 

wspierające zatrudnienie, na przykład przejmując na siebie ciężar niezapłaconych wyna-

grodzeń w imieniu firm dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. W wy-

niku tych ograniczeń wielu pracowników transgranicznych nie jest w stanie fizycznie wyko-

nywać swoich obowiązków w kraju zatrudnienia. Mogą być zmuszeni do pozostania w 

domu i telepracy lub mogą zostać zwolnieni z powodu wyjątkowych warunków ekono-

micznych. Ta bezprecedensowa sytuacja rodzi wiele problemów podatkowych, zwłaszcza 

gdy w równaniu występują elementy transgraniczne; na przykład pracownicy transgranicz-

ni lub osoby, które nie mogą opuścić kraju, który nie jest ich krajem zamieszkania. Kwestie 

te mają wpływ na prawo danego kraju do opodatkowania, które jest obecnie regulowane 

przepisami międzynarodowych umów podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opo-

datkowania). Na prośbę zainteresowanych krajów Sekretariat OECD wydał wytyczne obej-

mujące tę problematykę. 

Zajęto się tam m.in. takimi kwestia-

mi jak: 

• Obawy związane z tworzeniem 

stałych zakładów 

• Domowe biuro a PE 

• Agencja a PE 

• Plac budowy a PE 

• Obawy związane ze statusem siedziby firmy (miejscem faktycznego zarządzania) 

• Obawy związane z pracownikami transgranicznymi 

• Obawy związane ze zmianą statusu pobytu osób np. rezydencji dla celów podatko-

wych czy czasu przebywania w danym kraju. 
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Projekt – nazwany roboczo przez Ministerstwo Finansów „SLIM VAT” – wprowadza 

zmiany w czterech obszarach: uproszczenia przy korygowaniu faktur (m.in.. rezygna-

cja z potwierdzeń odbioru), ułatwienia przy stawce 0% dla eksporterów, wspólne 

kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe (tj. wydłużenie terminu 

odliczania VAT na bieżąco do 4 okresów rozliczeniowych, zwiększenie kwoty prezentu 

o małej wartości, odliczenie VAT od odsprzedaży usług noclegowych).  Oczekujemy 

na publikację projektu ustawy.  

Załoz enia kolej-
nych zmian w 
podatkach  
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Dalsze zmiany  

Objaśnienia Ministerstwa w związku z Covid-19 

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia z 21 lipca 

2020r. dotyczące wykładni przepisów 

„tarcz antykryzysowych” i towarzy-

szących im rozporządzeń. Omówiono 

w nich poszczególne rozwiązania i 

preferencje (PIT, CIT, VAT, podatek u 

źródła, JPK, e-paragony itp). Pismo 

zawiera jednak również wiele ostrze-

żeń np. co do powstania przychodu z 

nieodpłatnych czy częściowo odpłatnych świadczeń (przy 

zwolnieniu z najmu lub obniżeniu czynszu).  

 

Odniesiono się też do często zadawanego obecnie pytania: 

jak ustalić, czy przedsiębiorca poniósł 

negatywne konsekwencje z powodu 

koronawirusa? Przepisy nie definiują 

tego pojęcia. Jest to celowy zabieg 

ustawodawcy z uwagi na fakt, że u 

każdego podatnika/płatnika mogą one 

się przejawiać w inny sposób, np. spad-

kiem dochodów, koniecznością ograni-

czenia prowadzonej działalności, utratą płynności finanso-

wej. Dlatego też ocena tego kryterium musi być oparta na 

całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.  

Miasto odzyska VAT od systemu rowerów miejskich 

WSA w Szczecinie wydał 1 lipca 2020r. orzeczenie istotne 

dla tych samorządów, które 

zainwestowały w systemy rowe-

rów miejskich. Odzyskanie VAT 

od wydatków na stworzenie 

sieci rowerowych będzie możli-

we w pełnej wysokości – stwier-

dził Sąd. Miasto może też, zda-

niem WSA, odliczać VAT na bie-

żąco od kosztów administrowa-

nia systemem.  

 

Niestety, w podobnych sprawach, organy podatkowe stoją 

na stanowisku, że odzyskanie podatku możliwe jest jedy-

nie do wysokości prewspółczynnika, o którym mowa w 

rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 

sposobu określania zakresu wyko-

rzystywania nabywanych towarów i 

usług do celów działalności gospo-

darczej w przypadku niektórych 

podatników (tzw. rozporządzenie o 

prewspółczynniku). Fiskus zaklasyfi-

kował nieodpłatne wykorzystanie 

roweru przez klienta, w ramach 

bezpłatnego limitu, do reżimu pu-

blicznoprawnego, co skutkowało ograniczeniem odlicze-

nia.  

TK: zmiany w podatku od wiatraków niekonstytucyjne 

22 lipca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie 

w sprawie wniosków rad gmin dotyczących regulacji wpro-

wadzającej z mocą wsteczną 

przepisy nadające nowe brzmie-

nie definicjom legalnym 

„budowli” i „elektrowni wiatro-

wej”. Trybunał orzekł, że art. 17 

pkt 2 ustawy z 7 czerwca 2018 r. 

o zmianie ustawy o odnawial-

nych źródłach energii oraz nie-

których innych ustaw w zakresie, 

w jakim wprowadził z mocą 

wsteczną art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1 tej ustawy, jest 

niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą 

nieretroaktywności prawa (zasadą lex retro non agit). 

Przepis ten , traci moc obowiązującą 

po upływie 18 (osiemnastu) miesięcy 

od dnia ogłoszenia wyroku .  

 

Przepis wprowadził z mocą wsteczną 

od 1 stycznia 2018 r. przepisy nadają-

ce nowe brzmienie definicjom legal-

nym „budowli” i „elektrowni wiatro-

wej”. Treść tych definicji bezpośred-

nio determinuje wysokość dochodów 

gmin uzyskanych z podatku od nieruchomości.  



 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Opodatkowanie OZE w świetle wyja-

śnień Dyrektora KIS 

Na początku tego roku Dyrektor KIS wydał 

kilka istotnych interpretacji dotyczących 

inwestycji w rozwój odnawialnych źródeł 

energii. Wyjaśnienia odnoszą się m.in. do 

rozszerzenia stawki 8% VAT na mikroinstala-

cje, do wyboru stawki właściwej dla inwe-

stycji współfinansowanych z dotacji oraz do 

rozliczenia VAT od nadwyżek produkowanej 

energii.  

Zagadnienia dotyczące opodatkowania pro-

jektów z obszaru rozwoju odnawialnych 

źródeł energii (dalej: OZE), zwłaszcza zaś 

obowiązków samorządów w zakresie VAT, 

od dawna budzą wątpliwości. Wynikają one 

również z licznych ostatnio zmian przepi-

sów, m.in. z nowelizacji ustawy o odnawial-

nych źródłach energii (dalej: ustawa o OZE) i 

ustawy o podatku od towarów i usług (…). 

 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Czynności z zakresu edukacji publicznej i 

opieki społecznej – interpretacja MF 

Minister Finansów wydał interpretację ogól-

ną dotyczącą bardzo kontrowersyjnego 

tematu, jakim jest opodatkowanie czynności 

wykonywanych przez jst w związku z realiza-

cją zadań publicznych w zakresie edukacji 

publicznej oraz pomocy społecznej. Doku-

ment zmienia dotychczasową linię interpre-

tacyjną prezentowaną przez organy podat-

kowe. (…) 

 

Joanna Rudzka odpowiadała też na pytania 

czytelników Miesięcznika Finanse Publiczne  

Szkoła obciąża kontrahentów (na podstawie 

zawartych umów) opłatami za wynajem: 1) 

sal lekcyjnych i auli; 2) pomieszczenia prze-

znaczonego na siłownię, pomieszczenia w 

budynku hali sportowej, kancelarii oraz 

pomieszczenia na sklepik szkolny; 3) kuchni i 

stołówki przedszkolnej. Ponadto jednostka 

pobiera opłaty za wyżywienie administracji i 

obsługi (stawka 8%). Czy w konsekwencji 

zmiany stanowiska Ministerstwa (…) szkoła 

powinna – w którymś z wymienionych przy-

padków – wystawiać faktury ze stawką VAT 

„ZW”? (…) 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Komentarz w dzienniku Rzeczpospolita do 

artykułu pt. Fiskus poprawił zasady działa-

nia wykazu podatników VAT.   

– Można powiedzieć: nareszcie. Wprowa-

dzona 1 września 2019 r. biała lista sprawiła 

przedsiębiorcom wiele problemów. Mini-

sterstwo Finansów próbowało je rozwiązy-

wać w komunikatach i objaśnieniach, ale 

firmy z utęsknieniem czekały na zmianę 

przepisów – mówi Rzeczpospolitej Joanna 

Rudzka, doradca podatkowy, właścicielka 

kancelarii doradztwa podatkowego. (...)  

– Bezpieczne są już też wpłaty na rachunki 

cesyjne, faktoringowe czy wykorzystywane 

przez banki do celów gospodarki własnej. A 

także rozliczenia z zagranicznymi podmiota-

mi – dodaje Joanna Rudzka(...) 

Nowelizacja ułatwia też zasady składania 

zawiadomień o wpłacie na konto spoza 

białej listy. 

– Przedsiębiorcy dostali na to siedem dni, 

przy czym na czas epidemii ustawy antykry-

zysowe wydłużyły ten termin do dwóch 

tygodni. Informację przesyłamy do własne-

go urzędu skarbowego, nie trzeba już szu-

kać organu właściwego dla wystawcy faktu-

ry. Wystarczy jedno zawiadomienie o ra-

chunku spoza białej listy, zbędne jest pona-

wianie go przy każdej płatności – wyjaśnia 

Joanna Rudzka.(…)   

 

Artykuł w Infor pt. Sukcesja przedsiębior-

stwa a VAT 

Nie podlegają opodatkowaniu VAT towary, 

które po nabyciu nie były przedmiotem 

dostawy, w przypadku wygaśnięcia zarządu 

sukcesyjnego albo uprawnienia do powoła-

nia zarządcy sukcesyjnego. Wobec czego 

obowiązek zapłaty VAT nie powstanie, jeżeli 

towary te będą wykorzystane przez właści-

cieli przedsiębiorstwa w spadku bezpośred-

nio do dalszego prowadzenia działalności

(…). 



 

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 

 


