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Sźanowni Pan stwo, 
 

w październikowym biuletynie omawiamy objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą-

ce uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy za faktury uproszczone.   

Zwracamy też Państwa uwagę na interpretację ogólną MF w sprawie wykorzystania 

samochodów służbowych do celów prywatnych. Kwestia ta budziła wiele wątpliwości, 

zwłaszcza w zakresie paliwa.  

Analizujemy ponadto orzeczenie istotne dla samorządów—WSA w Gdańsku uznał, iż 

realizując projekt parasolowy, w zakresie usunięcia azbestu z domów mieszkańców, 

Gmina nie działa jako podatnik.  

Wspominamy też o wyroku TSUE, który  orzekł, iż polskie przepisy o uldze na złe długi 

w VAT są zbyt restrykcyjne a przez to niezgodne z prawem Unii Europejskiej. 

 

Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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WSA w Gdańsku - dotacja na azbest nie podlega VAT 
 

 

6 października 2020 r. WSA w Gdańsku orzekł, że 

dotacja na usunięcie azbestu nie jest objęta podat-

kiem VAT. Sprawa dotyczyła Gminy, która podejmuje 

na swoim terenie działania polegające na odbiorze 

oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających szko-

dliwy materiał, jakim jest azbest. Gmina uzyskała 

dofinansowanie z WFOŚiGW. Dotacja pokryje ok. 85% 

kosztów związanych z usuwaniem azbestu z nieru-

chomości zakwalifikowanych do projektu. Natomiast 

ok. 15% kosztów pokryje Gmina ze środków wła-

snych. Mieszkańcy nie będą ponosić w tym zakresie 

odpłatności ani na rzecz Gminy, ani na rzecz Wyko-

nawcy.  

Zdaniem organu, Gmina w zakresie realizacji zadania 

polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyro-

bów zawierających azbest będzie działała w charakte-

rze podatnika VAT, a otrzymane przez Gminę dofi-

nansowanie będzie podlegać opodatkowaniu podat-

kiem VAT. Gmina zaś będzie miała prawo do odlicze-

nia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków zwią-

zanych z realizacją projektu.  

Sąd jednak stanął po stronie Gminy. Zdaniem sądu, 

dotacja ma charakter ogólny, odnosi się do realizacji 

projektu jako pewnej całości i ma charakter koszto-

wy. Nie jest związana z odpłatnym świadczeniem 

przez gminę na rzecz mieszkańców posiadających  

 

 

tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami na 

terenie gminy i nie ma wpływu na cenę świadczenia. 

Dotacja przeznaczona będzie na pokrycie kosztów 

związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyro-

bów zawierających azbest . Zatem stanowi dofinanso-

wanie do realizacji zadania własnego przez gminę 

(zwrot poniesionych wydatków), a nie dopłatę do 

ceny świadczonych usług. Gmina nie otrzyma sfinan-

sowanego dotacją wynagrodzenia za świadczone 

usługi w rozumieniu VAT, lecz refundację poniesio-

nych kosztów.  

Należy mieć nadzieję, że wyrok przekreśli obecną 

praktykę organów podatkowych nakazującą opłaca-

nie VAT również w sytuacji oczywistego braku wpły-

wu dotacji na cenę, gdyż tej ceny po prostu nie ma 

(nie ma wpłat mieszkańców). Przykładowo, w Inter-

pretacji Dyrektora KIS z 4 grudnia 2019r. o sygn. 0114

-KDIP4.4012.667.2019.1.AK organ nakazał opodatko-

wanie dotacji na usuwanie azbestu VATem oraz do-

zwolił na odliczenie VAT. Obecna sytuacja nie zapew-

nia pewności prawa. Samorządy nie wiedzą jak trak-

tować tego rodzaju dofinansowania, jak rozpisać fi-

nansowo projekt aby dla gminy pozostał on neutral-

ny, czy wskazać VAT jako kwalifikowany czy nie we 

wniosku o dotację itd.   

Sygn. I SA/Gd 460/20. 



Cźy źakon cźą 
się spory w 
PIT o wyko-
rźystywane 
prywatnie sa-
mochody słuź -
bowe? 

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną w sprawie wykorzystania samo-

chodów służbowych do celów prywatnych. Kwestia ta budziła wiele wątpliwości, 

zwłaszcza w zakresie paliwa.  

Od 1 stycznia 2015 r. do art. 12 ustawy PIT wprowadzono ustępy 2a-2c. Ustawodawca 

w art. 12 ust. 2a określił wartość nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wy-

korzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych poprzez wskazanie kon-

kretnych kwot (250 i 400 zł miesięcznie), które są zróżnicowane w zależności od po-

jemności silnika samochodu. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych 

interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu obejmują 

koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, 

z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przy-

chodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT. Pogląd ten budził jed-

nakże wątpliwości podatników i płatników i był przedmiotem skarg wnoszonych do 

sądów administracyjnych, w wyniku czego ukształtowana została linia orzecznicza 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przyjmując wreszcie argumentację zawartą w 

jednolitej linii orzeczniczej, Fiskus zgodził się przyznać, że ryczałtowo określona w tym 

przepisie wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę 

koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo 

takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglą-

dy, które zakład pracy - jako właściciel samochodu - musi ponieść, aby samochód był 

sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.  

Jednak dodano też zastrzeżenie, iż opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy auto-

stradą nie mogą być uzna-

wane za świadczenia obję-

te kwotą określoną w art. 

12 ust. 2a ustawy PIT. Usta-

wodawca wskazał bowiem 

wyraźnie, że chodzi o 

świadczenie związane z 

wykorzystaniem samocho-

du służbowego (czy z odda-

niem do używania - bez-

płatnie - dla celów prywat-

nych), a nie wszelkimi po-

chodnymi kosztami związa-

nymi z podróżą samocho-

dem udostępnionym do 

wykorzystywania w celach 

prywatnych.  

Interpretacja ogólna Nr 

DD3.8201.1.2020 z dnia 11 

września 2020 roku w spra-

wie zryczałtowanego przy-

chodu pracownika związa-

nego z wykorzystywaniem 

samochodu służbowego do 

celów prywatnych. 
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Dalsze zmiany  

Faktury uproszczone—objaśnienia podatkowe 

20 września 2020r. Minister Finansów wydał Objaśnienia 

podatkowe dotyczące uznawania paragonów fiskalnych z 

numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł (100 euro) za 

faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur 

uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja).   

Minister wyjaśnia, że od 1 stycz-

nia 2020 r., jeżeli sprzedaż zo-

stała zarejestrowana na kasie 

rejestrującej i potwierdzona 

paragonem fiskalnym, fakturę z 

numerem NIP wystawia się 

wyłącznie, jeżeli paragon ten 

zawiera NIP nabywcy. Oznacza 

to, że już w momencie sprzeda-

ży klient musi zdecydować, czy 

kupuje jako podatnik, czy jako 

konsument.  Minister podkreśla, że w przypadku dokumen-

towania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 

100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP 

nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie 

wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej 

faktury. W takim przypadku sprzedawca musi odmówić 

kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna 

sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma 

fakturami . Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę standar-

dową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 

450 zł albo 100 euro, wówczas nabywca powinien wyrazić 

swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za 

pomocą kasy rejestrującej. W takim przypadku sprzedawca 

nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, 

tylko powinien wystawić nabywcy 

fakturę standardową, według przepi-

sów dotyczących wystawiania faktur. 

Wątpliwości praktyczne, w przypadku 

podatników prowadzących sprzedaż 

na wielu kasach jednocześnie, budzi 

fragment wyjaśnień dotyczący nume-

racji faktur uproszczonych 

(paragonów). Ministerstwo wskazuje, 

ze paragon fiskalny uznany za fakturę 

uproszczoną musi zawierać podsta-

wowe dane określone w przepisach ustawy o VAT, w tym 

m.in. „kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej 

serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę”. W 

przypadku paragonów fiskalnych, to numer paragonu fiskal-

nego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfi-

kuje paragon z NIP do kwoty 450 zł jako fakturę uproszczo-

ną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem 

paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży 

brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera. 

Wyrejestrowanie, upadłość czy likwidacja a ulga na złe długi 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 

15 października 2020r. wyrok w polskiej sprawie C-335/19. 

Trybunał orzekł, iż polskie przepisy, które uzależniają obni-

żenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by 

w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także 

w dniu poprzedzającym 

dzień złożenia korekty 

deklaracji podatkowej 

mającej na celu skorzy-

stanie z tego obniżenia 

dłużnik był zarejestrowa-

ny jako podatnik VAT 

i nie był w trakcie postę-

powania upadłościowe-

go lub w trakcie likwida-

cji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złoże-

nia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany 

jako podatnik VAT, są niezgodne z prawem Unii Europej-

skiej.  

 

TSUE przypomina, że zgodnie z zasadą proporcjonalności, 

która należy do zasad ogólnych prawa Unii, środki zastoso-

wane w celu wdrożenia dyrektywy 2006/112 powinny być 

właściwe do realizacji celów przewidzianych przez tę dy-

rektywę i nie powinny wykraczać poza to, co jest niezbęd-

ne do ich osiągnięcia. Tym-

czasem, niepewność związa-

na z ostatecznym charakte-

rem niewywiązania się 

z płatności może zostać 

uwzględniona również po-

przez przyznanie obniżenia 

podstawy opodatkowania 

VAT, jeżeli wierzyciel przed 

zakończeniem postępowa-

nia upadłościowego lub likwidacyjnego wykaże uzasadnio-

ne prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie uregulowa-

ny, z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania zostanie 

podwyższona, gdyby jednak doszło do zapłaty. 



 

Artykuł w Miesięczniku Pracownik Samo-

rządowy pt. Czy zakończą się spory w PIT o 

wykorzystywane prywatnie samochody 

służbowe?  

(…)  Mieliśmy dotychczas do czynienia z 

sytuacją spójnego orzecznictwa korzystne-

go dla podatników i niewzruszonego Mini-

sterstwa Finansów nakazującego, w wyda-

wanych interpretacjach, ujmować oddziel-

nie przychód z tytułu paliwa obok zryczałto-

wanego przychodu pracownika. Przyjmując 

wreszcie argumentację zawartą w jednolitej 

linii orzeczniczej sądów administracyjnych 

w zakresie interpretacji art. 12 ust. 2a usta-

wy PIT, Fiskus 

zgodził się 

przyznać, że 

ryczałtowo 

określona w 

tym przepisie 

wartość nieod-

płatnego 

świadczenia obejmuje ponoszone przez 

pracodawcę koszty związane z utrzyma-

niem i ogólnym użytkowaniem samochodu, 

przykładowo takie jak: paliwo, ubezpiecze-

nie, wymiana opon, bieżące naprawy, okre-

sowe przeglądy, które zakład pracy – jako 

właściciel samochodu – musi ponieść, aby 

samochód był sprawny i mógł uczestniczyć 

w ruchu drogowym. Jednak dodano też 

zastrzeżenie, iż opłaty parkingowe, czy 

opłaty za przejazdy autostradą nie mogą 

być uznawane za świadczenia objęte kwotą 

określoną w art. 12 ust. 2a ustawy PIT. (…) 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Program Deszczówka 2020–2021” – 

rozliczenie VAT od dotacji  

Nie ma jednej generalnej zasady pozwalają-

cej w każdym przypadku bezbłędnie okre-

ślić, czy dana dotacja podlega opodatkowa-

niu, czy też nie. Każdorazowo należy więc 

wykonać bardzo dokładną analizę cało-

kształtu badanej dotacji, biorąc przy tym 

pod uwagę postanowienia umowy, rozlicze-

nia pomiędzy stronami i ich wzajemne zo-

bowiązania. Głównym kryterium, którym 

należy się kierować, jest wpływ dotacji na 

cenę. Dotyczy to również dotacji udziela-

nych w ramach programu „Deszczówka 

2020–2021”. (…) 

Artykuł 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 wykonywa-

na w ramach działalności gospodarczej, o 

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

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. 

Orzeczenie jest istotne dla instytucji kultury 

oraz wielu innych podmiotów z sektora 

finansów publicznych, które wykonują czyn-

ności statutowe w ścisłym powiązaniu z 

czynnościami opodatkowanymi VAT. Obec-

nie, linia interpretacyjna organów podatko-

wych jest spójna i nakazuje stosowanie 

bezwzględnie prewspółczynnika VAT.  (…). 

Artykuł w Infor pt. Warunki niepobierania 

podatku u źródła (WHT) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warsza-

wie wydał korzystne dla podatników orze-

czenie dotyczące warunków niepobierania 

podatku u źródła (WHT). Sąd uznał, że spół-

ka wypłacająca wynagrodzenie (w ramach 

limitu 2 mln zł rocznie) musi jedynie posia-

dać certyfikat rezydencji i dokonać odpo-

wiedniej kwalifikacji przychodu w umowie o 

unikaniu podwójnego opodatkowania. Inne-

go zdania są organy podatkowe, które naka-

zują badanie statusu odbiorcy płatności jako 

rzeczywistego właściciela (beneficjenta) 

oraz prowadzenia przez niego rzeczywistej 

działalności gospodarczej (czyli wymagają 

one dochowania należytej staranności, 

czego udokumentowanie sprawia płatni-

kom w praktyce wiele trudności). (…) 



 

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.   

 Zaprasźamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warsźawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biźnes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Samorźąd: 

kontakt@podatkisamorźadu.pl 

www.podatkisamorźadu.pl 

LOGO FIRMY 

 


