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Szańowńi Pań stwo, 
 

w jesiennym wydaniu naszego Biuletynu omawiamy, będącą wiele miesięcy projek-

tem, interpretację ogólną, zapewniającą bezpieczeństwo podatkowe podatnikom i 

płatnikom stosującym 50 % koszty przy wypłacie honorarium autorskiego. 

Opisujemy też przyjęte właśnie nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych, 

które przyniosą opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych ale też i rozwiązania 

dla innowacyjnych przedsiębiorstw („estoński CIT”).  

Wrzesień obfitował w ciekawe orzecznictwo:  

− wyrok TSUE dotyczący rozliczeń VAT od budowy drogi gminnej przez przedsię-

biorcę oraz  

− wyrok NSA odnoszący się do obowiązków płatnika w związku z organizacją kon-

kursów.  

Wspominamy również o kolejnych wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, dotyczących  

tym razem nowego JPK_VAT z deklaracją.  

Zapraszamy ponadto na kolejne wydarzenie: XVIII Samorządowe Forum Kapitału i 

Finansów do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. 

Życzę miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Poinformowano, iż Rada Ministrów przyjęła konsultowane 

dotychczas akty prawne, zmieniające (najprawdopodobniej) 

już od 2021 r. istotnie opodatkowanie podatkiem dochodo-

wym niektórych przedsiębiorców. Wprowadzony zostanie 

nowy ryczałt (15% i 25%) od dochodów spółek kapitałowych 

(potocznie zwany „estońskim CIT”, płatny, w uproszczeniu, 

jedynie od zysku wypłacanego udziałowcom) a podatnikiem 

podatku od osób prawnych staną się spółki komandytowe. O 

czym warto wspomnieć, tzw. estoński CIT nie jest nową for-

mą rozliczania podatku lecz rozwiązaniem czasowym – po-

datnik będzie mógł korzystać z ryczałtu przez cztery lata 

(przewidziano, przy spełnieniu warunków, ewentualność 

przedłużenia). Opodatkowanie spółek komandytowych zaś 

będzie rozwiązaniem permanentnym. W praktyce, dla wspól-

ników będących osobami fizycznymi oznacza to znaczne 

zwiększenie obciążeń podatkowych (tj. pojawi się podwójne 

opodatkowanie: raz na etapie spółki a dwa na etapie wspól-

nika). 

W pierwszym projekcie przewidziane zostały dwa alternatyw-

ne warianty opodatkowania CIT (bez możliwości ich łączenia) 

tj.: 

• wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa 

bilansowego i polegający na zmianie momentu powsta-

nia obowiązku podatkowego, 

• specjalny fundusz inwestycyjny, który w sensie ekono-

micznym umożliwia szybsze rozliczenie amortyzacji 

środków trwałych w kosztach podatkowych. 

Podatnik opodatkowany ryczałtem jest obowiązany ponosić 

bezpośrednie nakłady inwestycyjne w wysokości wyższej o: 

• 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł w okresie dwóch 

kolejno następujących po sobie lat podatkowych opo-

datkowania ryczałtem, albo 

• 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł w okresie czte-

rech lat podatkowych. 

Istotą jest opodatkowanie, w uproszczeniu, jedynie zysku 

wypłacanego udziałowcom. Na mocy projektowanego art. 

28m, opodatkowaniu ryczałtem podlegać będzie dochód 

odpowiadający wysokości: 

1) zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania 

ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podzia-

le lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony do 

wypłaty lub pokrycie straty, 

2) ukrytych zysków, 

3) wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (…). 

Zakres podmiotowy ryczałtu obejmuje liczne ograniczenia, 

m.in. maksymalnego poziomu przychodów (zapowiedziano 

tu 100 000 000 zł ), zatrudnienia, rodzaju przychodów. Nie-

stety, wybranie tego rozwiązania pozbawi podatników możli-

wości zastosowania ulg (inwestycyjnych) wskazanych w in-

nych przepisach ustawy o CIT. 

Drugi z projektów wprowadza nowego podatnika do ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 1 ust. 3 

ustawy o CIT dodano spółki komandytowe oraz spółki jawne 

mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie 

osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej w prze-

pisach informacji do naczelnika urzędu skarbowego. 

W uzasadnieniu do projektu, Ministerstwo Finansów wskazu-

je, iż opodatkowanie  CIT również spółek komandytowych 

wynika z tego, iż stanowią one podstawę „agresywnej opty-

malizacji podatkowej”. Wiedzę tą czerpie Ministerstwo m.in. 

z przekazanych przez podatników i inne zobowiązane pod-

mioty informacji o schematach podatkowych (MDR). 

Inne zmiany w projektach to m.in: 

• zwiększenie obciążenia podatkowego dla Polaków pra-

cujących za granicą (tj. likwidacja tzw. „ulgi abolicyjnej” 

w PIT), 

• zwiększenie kręgu przedsiębiorców mogących korzystać 

z ryczałtu w PIT, 

• zmiany rozliczeń podmiotów powiązanych, 

• zmiany rozliczeń „spółek nieruchomościowych”,  

• obowiązek publikacji strategii i polityk podatkowych. 
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Zmiańy w PIT i CIT przyjęte przez Rząd 



TSUE o VAT 
przy umowie 
z gmińą o 
przekazańiu 
drogi w za-
miań za ze-
zwoleńie  

15 września 2020 roku Minister Finansów wydał (długo będącą projektem) interpretację 

ogólną w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autor-

skiego. W interpretacji odniesiono się do licznego orzecznictwa sądowego i zmian w przepi-

sach, które wprowadzano w ostatnich latach. Minister wskazuje warunki, których spełnienie 

umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% 

kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez 

twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami. Zdaniem Mini-

sterstwa, dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec nie-

go 50% kosztów uzyskania przychodów niezbędne jest powstanie utworu będącego przed-

miotem prawa autorskiego, dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi po-

wstanie utworu oraz wyraźne wyodrębnienie honorarium od innych składników wynagrodze-

nia. Interpretacja wymienia też przypadki, gdzie 50% koszty uzyskania przychodów można 

stosować do całości wynagrodzenia twórcy.  
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16 września 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał orzeczenie doty-

czące rozliczenia VAT w związku z rozbudową drogi gminnej. Sprawa dotyczyła Spółki, 

która uzyskała zezwolenie na nowe wydobycie i eksploatację kamieniołomu pod warun-

kiem zapewnienia dojazdu pu-

bliczną drogą należącą do gmi-

ny. TSUE uznał, że podatnik ma 

prawo do odliczenia podatku 

z tytułu robót budowlanych 

w zakresie rozbudowy drogi 

zrealizowanych na rzecz gminy, 

gdy droga ta jest zarówno wyko-

rzystywana przez tego podatni-

ka w ramach działalności gospo-

darczej, jak i otwarta do użytku 

publicznego, o ile te roboty 

drogowe nie wykroczyły poza 

to, co było konieczne do zapewnienia wykonywania przez rzeczonego podatnika jego 

działalności gospodarczej, a związane z nimi koszty zostały zawarte w cenie realizowa-

nych przez tego podatnika transakcji objętych podatkiem należnym. TSUE wskazał też, że 

roboty dotyczące drogi otwartej do użytku publicznego, ale wykorzystywanej przez po-

datnika a także przez ogół społeczeństwa, nie stanowią dostawy opodatkowanej VAT. 

NSA wydał ciekawe orzeczenie dotyczące opodatkowania PIT konkursów i loterii promocyj-

nych oraz obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród za osiągnięcie najlepszych 

wyników w konkursie. Organ podatkowy uznał, iż istotne jest to na jakim podmiocie ciąży 

ekonomiczny ciężar przeprowadzenia akcji promocyjnych, w ramach których wydawane są 

nagrody.  Stwierdził zatem, że płatnikiem jest klient Spółki organizującej akcje promocyjne. 

Innego zdania były sady administracyjne, które orzekły, że płatnikiem jest podmiot, który 

dokonuje świadczeń. Nie ma podstaw, by w sytuacji, gdy nie budzi wątpliwości, że podmiotem 

dokonującym świadczeń jest spółka uznać za płatnika jej klienta, który ponosi ciężar ekono-

miczny świadczenia. Ponadto wskazano, że związek konkursu z działalnością gospodarczą 

podatnika nie wpływa na sposób opodatkowania wygranej (nagrody). Jeżeli firma organizuje 

przedsięwzięcie spełniające wymogi przypisane w ustawie o PIT konkursowi, to otrzymane 

przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go 

przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.  

MF wydał iń-
terpretację o 
50% kosztach 
two rco w 

NSA o rozli-
czeńiu w PIT 
końkurso w z 
ńagrodami 
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Dalsze zmiany  

Jak co roku, wraz z Wydawcą „Wspólnoty”, zapraszamy na 
XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowi-
cach. Forum tradycyjnie połączy liderów samorządu i biz-
nesu. Obok ambitnego programu merytorycznego konfe-
rencjom towarzyszyć będą ciekawe wydarzenia, takie jak: 
Gala Inwestorów Samorządowych, strefy eksperckie, wy-
stawy targowe. Podczas wieczornej gali uhonorujemy 
laureatów rankingów WSPÓLNOTY.  

XVIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 2 dni 
spotkań, 30 paneli i debat oraz kilkuset uczestników, a 
wśród nich szefowie województw, miast, gmin i powia-
tów, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy ważnych ko-
mórek organizacyjnych urzędów jst. 

Joanna Rudzka uczestniczyć będzie w Panelu “ Wprowa-
dzenie i stosowanie nowego JPK_VAT. Rozliczanie VAT w 
projektach dofinansowanych ze środków zewnętrz-
nych”  w dniu 8 października 2020 r., w godz. 13.45-
14.45.   
 
Zapisy: http://www.samorzadoweforum.pl/ 
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Dalsze wyjas ńieńia dotyczące JPK_VAT 

Minister Finansów 

odpowiedział na 

szereg pytań podat-

ników dotyczących 

obowiązkowego 

składania pliku 

JPK_VAT z deklara-

cją. 

Ministerstwo odnio-

sło się m.in. do zagadnienia raportowania w JPK świadcze-

nia usług zwolnionych z VAT, które nie są dokumentowane 

fakturą. Transakcje te ujmuje się – wyjaśnia MF – w pliku 

na podstawie dokumentu wewnętrznego.  

Minister odpowiedział też, iż oznaczenia wprowadzone w 

nowej strukturze (MMP, MK, TP, GTU) dotyczą także doku-

mentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania a wy-

stawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zaku-

powych, które zostały wystawione przed okresem obowią-

zywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z 

prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania. 

Wyjaśniono również, iż oceny występowania powiązań 

między kontrahentami oznaczanych w ewidencji znaczni-

kiem TP należy dokonywać każdorazowo na moment do-

stawy towarów lub wykonania usługi, względnie otrzyma-

nia zaliczki bądź przedpłaty w przypadku tzw. faktur zalicz-

kowych. 

Co może budzić kontrowersje, MF uznał, iż faktury korygu-

jące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznacze-

nia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna 

była rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z 

deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych 

oznaczeń. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również fak-

tury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed 

wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją. 



 

Artykuł Kancelarii w Infor pt. Nieodpłatne 

imprezy organizowane przez instytucje 

kultury a prewspółczynnik VAT 

Działalność instytucji kultury polegająca na 

organizowaniu nieodpłatnych imprez nie 

jest podejmowana w celu zwiększenia przy-

chodu i w związku z tym nie jest wykony-

wana w ramach działalności gospodarczej, 

o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o 

VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administra-

cyjny. Orzeczenie jest istotne dla instytucji 

kultury oraz wielu innych podmiotów z 

sektora finansów publicznych, które wyko-

nują czynności statutowe w ścisłym powią-

zaniu z czynnościami opodatkowanymi 

VAT. Obecnie, linia interpretacyjna orga-

nów podatkowych jest spójna i nakazuje 

stosowanie bezwzględnie prewspółczynni-

ka VAT. (...)" 

 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Wspól-

nota pt. Kiedy Dyrektor KIS nie jest zobo-

wiązany wydać interpretacji - najnowszy 

wyrok NSA 

19 lutego 2020 r. Naczelny Sąd Administra-

cyjny (NSA) wydał orzeczenie odnoszące się 

do obserwowanej obecnie praktyki Dyrek-

tora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) – 

odmów wydania  indywidualnych interpre-

tacji prawa podatkowego.  Trudno dziwić 

się jednostkom, że - zwłaszcza wobec tak 

wielu zmian w  przepisach - chcą zapewnić 

sobie bezpieczeństwo podatkowe w drodze  

wiążącej interpretacji. Niemniej, NSA wy-

znaczył przedmiotowym  orzeczeniem gra-

nicę, do której organ interpretacyjny zobo-

wiązany jest do jej wydania. Przeprowadze-

nie postępowania dowodowego i ustalenie 

stanu  faktycznego poszczególnych transak-

cji - czego żądał wnioskodawca -  wykracza 

poza zakres uprawnień organu w  postępo-

waniu interpretacyjnym. (…)     
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Wyjaśnienia MF 

dotyczące nowego pliku JPK_VAT  

Ministerstwo Finansów opublikowało 

broszurę informacyjną wyjaśniającą zasa-

dy sporządzania i korygowania nowego 

pliku JPK_VAT obejmującego zarówno 

ewidencję, jak i deklarację VAT. (…) 

Ministerstwo zakłada, że dzięki JPK_VAT 

uda się osiągnąć liczne korzyści. Po pierw-

sze – podatnicy nie będą (tak jak obecnie) 

składać odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT

-7K wraz z załącznikami i odrębnie infor-

macji JPK_VAT. Przesłanie jednego pliku 

JPK_VAT pozwoli na jednoczesną realiza-

cję dwóch obowiązków, a to oznacza, że 

nie będzie potrzeby generowania dwóch 

plików, składania dwóch podpisów autory-

zujących, dokonywania dwóch wysyłek i 

dwukrotnego oczekiwania na UPO. Za-

miast dwóch czynności wystarczy jedna. 

Po drugie – zostanie ograniczona liczba 

kontroli podatkowych i postępowań oraz 

skróci się czas wykonywania czynności 

kontrolnych. Po trzecie – każde rozliczenie 

VAT będzie automatycznie weryfikowane 

w zakresie prawidłowości wykazanych 

kwot podatku należnego i naliczonego, 

bez angażowania podatnika. 

Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że 

nowy JPK_VAT ma też na celu odciążenie 

administracji publicznej (nie tylko skarbo-

wej) poprzez przeniesienie istotnego na-

kładu pracy na podatnika. Obowiązek 

wprowadzenia do systemu szczegółowych 

danych o dokumentach sprzedaży i zaku-

pu oznacza natomiast dla podatnika ko-

nieczność zwiększenia zaangażowania 

czasu pracowników na wykonywanie tych 

czynności, a w większych podmiotach – 

nawet zatrudnienie dodatkowych osób w 

celu wsparcia personelu księgowego.  

 

 



 

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:  

• Jak wdrożyć nową interpretację ogól-

ną o czynnościach edukacji i pomocy 

społecznej w jst 

• Kontrole NIK i Centralizacja VAT – jak 
sprawdzić czy jednostka wypełnia 
obowiązki w zakresie VAT  

• 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, kwa-

lifikacja dla ZUS umowy  

• Podatki w kulturze 2020 i 2021 

• VAT w kulturze 2020 i 2021 

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

• Nowości podatkowe w sektorze finan-
sów publicznych 2020 i 2021. CIT PIT 
VAT 

• Interpretacja ogólna 50% autorskie 
koszty twórców w 2020r., zmiany w 
przepisach. 

• Wprowadzenie do VAT dla nowych 
pracowników jednostek sektora finan-
sów publicznych  

• OZE a VAT: opodatkowanie i kwalifiko-
walność VAT w projektach  

• Podatek VAT w jednostkach samorzą-
du terytorialnego w kontekście fundu-
szy europejskich  

• VAT w nieruchomościach – specyfika 

sektora finansów publicznych   

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 

LOGO FIRMY 


