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Szańowńi Pań stwo, 
 

w sierpniowym wydaniu naszego Newslettera omawiamy komunikaty Ministerstwa 

Finansów dotyczące wpływu brexitu na podatki dochodowe oraz planów utrzymania 

dalszego podwyższenia stawek VAT do 23 % i 8 %.  

Opisujemy też orzeczenie WSA korzystne dla podmiotów wypłacających nierezyden-

tom wynagrodzenie nie podlegające w Polsce opodatkowaniu na mocy umowy mię-

dzynarodowej.  

Naszych samorządowych Klientów chcielibyśmy zainteresować przede wszystkim wy-

nikami kontroli centralizacji VAT. NIK wskazał niestety na liczne nieprawidłowości w 

tym zakresie.  Warto zapoznać się też z orzeczeniem NSA dotyczącym opodatkowania 

VAT rekompensaty wypłacanej przez Gminę Spółce komunalnej.  

Zapraszamy ponadto na kolejne wydarzenie - XII Forum Finansów Publicznych do To-

runia. Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych 

jednostek sektora finansów publicznych. 

 

Życzę miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący obowią-

zywania przepisów o podatkach dochodowych w okresie 

przejściowym i po jego zakończeniu. Okres ten rozpoczął się 1 

lutego 2020 r. (tj. z chwilą wejścia w życie Umowy o wystąpie-

niu Wielkiej Brytanii z UE) i zakończy się 31 grudnia 2020 r. 

Podczas jego obowiązywania Wielka Brytania jest traktowana 

jak państwo członkowskie z wyłączeniem możliwości udziału 

w unijnym procesie decyzyjnym. Ministerstwo uznaje zatem, 

iż oznacza to, że odniesienia w prawie polskim dotyczące 

praw i obowiązków związanych z członkostwem w Unii Euro-

pejskiej – w tym odniesienia w ustawie o PIT i CIT, nale-

ży w trakcie okresu przejściowego rozumieć tak, że 

obejmują one także Wielką Brytanię, o ile nie zachodzi 

żadne z odstępstw wskazanych w Umowie o wystąpie-

niu. Warunki współpracy gospodarczej (w tym podatki) 

po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od 

treści przyszłej umowy o wolnym handlu. W przypadku 

braku uregulowania relacji obejmujących kwestie po-

datków dochodowych akty prawne UE, odnoszące się 

do tego obszaru, nie będą miały zastosowania do Wiel-

kiej Brytanii. W szczególności dotyczy to dyrektyw w 

zakresie podatków dochodowych. Przykładowo, w 

przypadku braku umowy na dzień 31 grudnia 2020r., 

opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udzia-

łu w zyskach osób prawnych oraz odsetek i należności licen-

cyjnych, wypłacanych spółkom brytyjskim, nastąpi na zasa-

dach ogólnych lub z zastosowaniem właściwej umowy o uni-

kaniu opodatkowania, tj. Konwencji zawartej dnia 20 lipca 

2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Króle-

stwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unika-

nia podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się 

od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od 

zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840).  
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Wpływ brexitu ńa podatki dochodowe 

Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu teryto-

rialnego (jst) jest przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kon-

troli (NIK). Pojawiły się już pierwsze wnioski z audytów.  

NIK zauważył, że proces centralizacji rozliczeń VAT był dużym i 

kosztowym przedsięwzięciem, porównywalnym z organizacją 

księgowości w większych korporacjach. Jednakże samorządy 

takimi zasobami jak one nie dysponują. Zaznaczono też słusz-

nie, że duże problemy dla samorządów spowodowało wprowa-

dzenie systemu JPK (który – jak sugeruje NIK – chyba nie powi-

nien ich w ogóle dotyczyć z uwagi na znikome ryzyko popełnia-

nia przestępstw skarbowych).  

NIK zarzuca jednak niestety samorządom, że wdrożenie centra-

lizacji nie odbywało się w sposób należyty. Niejako na obronę 

takiego stanu rzeczy wskazano bardzo liczne wątpliwości inter-

pretacyjne w VAT, sprzeczne orzecznictwo jak również częste 

zmiany zdania samego Ministerstwa Finansów, co do istotnych 

kwestii w tym podatku. Świadczą o tym dobitnie powołane 

liczby: w latach 2017–2019 (III badany kwartał) JST zaskarżyły 

łącznie 139 decyzji wydanych przez dyrektorów izb administra-

cji skarbowej w zakresie VAT, z czego WSA zmieniły 99 razy 

(71,2%) decyzje tych organów podatkowych, przy czym średni 

czas trwania postępowania przed WSA wynosił nieco ponad 

1000 dni (ponad 2,5 roku). Do NSA wpłynęło w tym zakresie 

108 spraw, przy czym średni czas trwania postępowania ponad 

2000 dni. NIK zauważa, że kontrolowane jednostki złożyły aż 

369 wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepi-

sów prawa podatkowego w sprawie scentralizowanych rozli-

czeń VAT ale jednocześnie wskazuje jako nieprawidłowość, iż w 

wielu przypadkach po takie rozwiązanie nie sięgnięto (np. wąt-

pliwości co do stawek czy podlegania VAT czynnosci jedno-

stek).  

NIK zgłosił następujące wnioski do prezydentów miast i staro-

stów:  

1. Wzmocnić działania monitorujące i kontrolne nad prawidło-

wą realizacją przez jednostki organizacyjne obowiązków wyni-

kających z ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych w tym zakre-

sie. 

2. Podjąć działania wzmacniające kontrolę zarządczą w celu 

pełnego urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 ustawy 

o finansach publicznych, wymogu zapewnienia realizacji celów 

i zadań kierowanej jednostki sektora finansów publicznych w 

sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 

Wyńiki końtroli NIK w samorządach 



Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż Spółka komunalna nie zawsze działa jako podatnik 

VAT i jej aktywności mogą podlegać wyłączeniu z opodatkowania na mocy art. 15 ust. 6 usta-

wy o VAT. Sprawa dotyczyła Spółki z o.o. w 100% należącej do Gminy , która pytała o opodat-

kowanie VATem otrzymywanej od Gminy rekompensaty. Spółka została powołana w celu 

realizacji zadań własnych Gminy w zakresie zarządzania gminnym zasobem komunalnym, tj. 

obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi. Gmina zobowiązała się do wypłaty  

rekompensat w wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów poniesionych w trakcie wywiązy-

wania się ze zobowiązań. Powierzenie zadania użyteczności publicznej nastąpiło w drodze 

aktu kreującego Spółkę (w uchwale rady miejskiej i umowie Spółki). Umowa z Gminą nie ma 

charakteru odpłatnego, gdyż Gmina nie nabywa na jej podstawie żadnych usług, dostaw. Po-

bierane od użytkowników opłaty za korzystanie z obiektów stanowią przychód Gminy. 

Organ podatkowy nakazał opodatkowanie rekompensaty VAT. Podobnie, zdaniem WSA, czyn-

ności Spółki nie mogą być uznane za czynności organu władzy, bowiem ani przedmiotowe 

zadania Gminy (utrzymywanie i udostępnianie ludności ww. obiektów), ani czynności Spółki, 

nie są wykonywane w sposób właściwy dla władztwa publicznego. NSA jednak uznał, iż nie 

działa ona jako podatnik VAT. Wobec tego, rekompensaty jej wypłacane przez Gminę nie 

podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Nie bez znaczenia jest też to, iż 100% udziałów w 

Spółce posiada samorząd. Spółka nie bierze udziału w normalnej konkurencji na rynku –

podkreślił NSA - i nie dąży do maksymalizacji zysku. Wyrok o sygn. I FSK 1366/17 z 22 lipca 

2020r. 
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Sprawa dotyczyła polskiej Spółki świadczącej usługi w zakresie doradztwa gospodarczego i fi-

nansowego. Spółka nabywa od spółki z Republiki Czeskiej, powiązanej ze Spółką w rozumieniu 

przepisów o cenach transferowych, o których mowa w art. 11a ustawy z o CIT, usługi doradcze / 

zarządcze stanowiące usługi o charakterze niematerialnym wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 2a 

ustawy o CIT. Spółka stanęła na stanowisku, iż w sytuacji braku opodatkowania wynagrodzenia 

z tytułu usług w Polsce tj. w przypadku zakwalifikowania Wynagrodzenia na gruncie Modelowej 

Konwencji oraz UPO pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Czeską jako zysków przedsię-

biorstwa opodatkowanych w kraju rezydencji otrzymującego je Nierezydenta, dla wypłat nie-

przekraczających 2.000.000 PLN w trakcie roku podatkowego płatnika, Spółka będzie uprawnio-

na do niepobrania podatku u źródła w oparciu o otrzymany certyfikat rezydencji, bez koniecz-

ności dalszego szczegółowego weryfikowania przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 

4-6 ustawy o CIT jako nieznajdujących zastosowania.  

Zdaniem Organu jednak, płatnik ma obowiązek weryfikować wszystkie warunki do skorzystania 

z możliwości niepobrania WHT. W ramach należytej staranności nie można ograniczać się jedy-

nie do weryfikacji warunków zastosowania niepobrania podatku na podstawie umowy o unika-

niu podwójnego opodatkowania. Sąd stanął  jednak na stanowisku, iż Spółka – w ramach limitu 

2 mln zł rocznie – musi jedynie posiadać certyfikat rezydencji i dokonać odpowiedniej kwalifika-

cji przychodu w UPO. Spółka nie jest zobowiązana do badania, czy istnieją okoliczności unie-

możliwiające spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6 ustawy o CIT. 

Zdaniem Sądu przepisy nie nakładają bowiem takiego obowiązku w przypadku płatności do 

wysokości dwóch milionów złotych rocznie. Sąd zauważył, że ustawodawca wprowadził ten 

limit nie bez przyczyny. Sygn. III SA/Wa 2265/19 – Wyrok WSA w Warszawie z 9 lipca 2020 r. 

NSA o statusie 
spo łki komu-
ńalńej dla po-
trzeb VAT 

WSA o waruń-
kach ńiepo-
bierańia po-
datku u z ro dła 
(WHT) 
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Dalsze zmiany  

Celem FORUM jest przedstawienie uczestnikom praktycz-
nych rozwiązań problemów, które pojawiają się w ich pra-
cy. Poruszane podczas konferencji tematy poświęcone 
zostaną newralgicznym obszarom w prawie. 
 
Joanna Rudzka omówi temat: bieżące problemy podatko-
we w sektorze finansów publicznych (likwidacja deklaracji 
VAT i nowy JPK – zmiany od października 2020 r. a może 
później?, istota i cel zmian, nowe dane w ewidencji, kody 
transakcji, kary za błędy w JPK, podstawy, odwołania, spo-
soby korekty JPK, koniecz-
ność dostosowania syste-
mów; czynności jednostek z 
zakresu edukacji i pomocy 
społecznej – interpretacja 
ogólna Ministerstwa Finan-
sów, dotychczasowe orzecz-
nictwo, moment rozpoczęcia 
stosowania nowej interpre-
tacji, wątpliwości dotyczące 
obowiązku korygowania 
rozliczeń, procedury, wpływ 
na współczynnik; MDR w 
praktyce sektora finansów 
publicznych – podmioty ob-
jęte obowiązkiem raporto-

wania, zakres zastosowania przepisów o schematach po-
datkowych, objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finan-
sów, MDR a specyfika sektora publicznego; przekształce-
nia majątkowe i organizacyjne w samorządach, m.in. two-
rzenie spółek, przekształcanie zakładów lub jednostek 
budżetowych, przenoszenie majątku, aporty – uwagi wy-
nikające z doświadczeń zebranych w ostatnich miesiącach; 
kontrole NIK w zakresie centralizacji – pierwsze wnioski z 
protokołów pokontrolnych). 
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Zapraszamy ńa XII Forum Fińańso w Publiczńych  

26 sierpnia 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciw-

działania społeczno-gospodarczym skutkom COVID – 

19. Zawiera on m.in. utrzymanie podwyższenia sta-

wek VAT do 23 % i 8 %. Ministerstwo informuje, że z 

uwagi na epidemię nie zostały spełnione warunki 

makroekonomiczne, które pozwalają na obniżenie 

stawek VAT. MF uzasadnia dalsze utrzymanie wyż-

szego VATu niższymi dochodami podatkowymi a 

także wydatkami na powstrzymanie epidemii, lecze-

nie chorych, ochronę miejsc pracy i pracowników 

oraz zapewnienie wsparcia płynnościowego firmom, 

które to wydatki prowadzą do znacznego wzrostu 

deficytu i długu publicznego.  

Powrotu do stawek VAT 22 i 7 % ńa razie ńie będzie 



 

Artykuł  okładkowy  w Piśmie Samorządu 

Terytorialnego Wspólnota  pt. Zmiana 

stanowiska Ministerstwa – samorządy nie 

muszą już raportować do VAT czynności z 

zakresu edukacji publicznej i opieki spo-

łecznej 

Takie konkluzje wynikają z interpretacji 

ogólnej Ministerstwa Finansów z 10 czerw-

ca 2020 r. o sygn. 

PT1.8101.3.2019PT1.8101.3.20, dotyczącej 

czynności wykonywanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (jst) w związku z 

realizacją zadań publicznych w zakresie 

edukacji publicznej oraz pomocy społecz-

nej. Konieczne jest dostosowanie postępo-

wania (i niekiedy procedur) do nowego 

podejścia fiskusa.   (...)"Mam nadzieję, że 

interpretacja ogólna zamknie bezcelowe 

spory o czynności, które i tak nie wpływają 

na wysokość płaconego przez jst VAT 

(ewentualny wpływ może być jedynie po-

średni – poprzez zmianę współczynnika 

odliczenia podatku naliczonego) a powodu-

ją wiele niepotrzebnej pracy w jednost-

kach. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

Ministerstwo nie powiedziało wprost: 

czynności edukacji publicznej i opieki spo-

łecznej 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 sta-

nowi działalność gospodarczą. Przykłado-

wo, musimy nadal oceniać w jakim reżimie 

prawnym wykonywane są dane czynności, 

w jakim stopniu ponoszona odpłatność 

stanowi rzeczywistą wartość otrzymywa-

nych świadczeń, czy odpłatność uzależnio-

na jest od sytuacji majątkowej beneficjenta 

itd.  

 

Artykuł w Piśmie Samorządu Terytorialne-

go Wspólnota  pt. Instytucja Kultury orga-

nizując nieodpłatne imprezy ma na celu 

zwiększenie przychodu w ramach działal-

ności gospodarczej – przełomowy wyrok 

NSA  

Tego rodzaju aktywności nie powinny za-

tem powodować, iż Muzeum zobowiązane 

będzie do kalkulowania tzw. 

„prewspółczynnika VAT”. Oznacza to dla 

Instytucji Kultury prawo do pełnego odli-

czenia VAT z faktur dokumentujących kosz-

ty ogólne jej działalności. Nie będzie ko-

nieczności limitowania odliczenia do wyso-

kości prewspółczynnika, czego wymagał 

organ. Fiskus stał bowiem na stanowisku, iż 

nieodpłatne imprezy nie mają żadnego 

związku z działalnością gospodarczą lecz 

stanowią aktywność statutową, powodują-

cą – zgodnie z przepisami – ograniczenie 

odliczenia. W praktyce wyrok ten pozwoli 

na znaczne oszczędności zarówno Muzeom 

jak i innym Instytucjom Kultury (a są i takie, 

których prewspółczynniki są bardzo niskie 

np. 20 %). Koszty działalności Instytucji 

będą zatem znacznie niższe (o różnicę po-

między odliczanym procentowo a odlicza-

nym w całości VAT). (...)"
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Komentarz Joanny Rudzkiej do Artykułu w 

Rzeczpospolitej nt. NIK: Gminy błędnie 

rozliczają VAT 

W wielu kwestiach wskazanych w raporcie 

NIK mam inne zdanie niż kontrolujący, np. 

co do konieczności składania korekt dekla-

racji VAT wykazujących kwoty do odliczenia 

niewspółmierne do realnych nakładów 

pracy osób je przygotowujących w urzę-

dzie. Po raz pierwszy jednak organ państwa 

wyraźnie zauważył, jak kosztownym dla 

samorządów zadaniem była centralizacja 

VAT. Zgadzam się też z wątpliwościami NIK, 

czy zasadne jest objęcie samorządów syste-

mem JPK, służącym przecież walce z oszu-

stwami podatkowymi, których samorządy 

w praktyce nie popełniają. NIK zarzuca 

niestety samorządom, że wdrożenie centra-

lizacji nie odbywało się w sposób należyty, 

co wynika m.in. z wątpliwości interpretacyj-

nych i sprzecznego orzecznictwa. Trudno 

jednak krytycznie oceniać rozliczenia samo-

rządów za lata 2017–2019 przez pryzmat 

kluczowych orzeczeń NSA wydanych w 

przecież dopiero latach 2018–2020. 



 

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. 

Aktualńe szkoleńia 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 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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