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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym listopadowym newsletterze opisujemy kolejne zmiany w przepisach, tym 

razem dotyczą one modyfikacji zasad opodatkowania sprzedaży wysyłkowej we 

Wspólnocie Europejskiej (tzw. pakiet VAT e-commerce).  

Omawiamy też kontrowersyjną odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację 

poselską w odniesieniu do obowiązku oznaczenia „TP” transakcji, w nowym JPK_VAT z 

deklaracją.  

Zwracamy ponadto Państwa uwagę na orzeczenie TSUE korzystne dla podmiotów 

dotkniętych kryzysem, które obawiają się  konieczności korekt VAT w przypadku zanie-

chanych inwestycji.  

Niekorzystną dla stowarzyszeń interpretację wydał z kolei Dyrektor KIS. Odmówił on 

zwolnienia z CIT w przypadku darowizny przekazywanej jednostce samorządowej.  

Wspominamy dodatkowo o przedłużeniu terminów  PIT w niektórych branżach.  

 

 Miłej lektury! 

 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



19 listopada 2020r. weszło w życie Rozporządzenie Mini-

stra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z tego sa-

mego dnia, w sprawie przedłużenia terminów przekazania 

przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodo-

wy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Płatnikom z 

branż dotkniętych obecnymi restrykcjami został wydłużo-

ny termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych 

w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagro-

dzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autor-

skich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczał-

towanego podatku dochodowego. Obowiązek przekazania 

tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wy-

konaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego po-

datku dochodowego pobranych w: październiku – do 20 

maja 2021 r., listopadzie – do 20 czerwca 2021 r., grudniu 

– do 20 lipca 2021 r. 
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Dalsze przedłuz enie płatnos ci PIT weszło w z ycie 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie 

dotyczące prawa do odliczenia VAT od nieruchomości w 

sytuacji, gdy początkowo przewidziane projekty inwestycyj-

ne zostały zaniechane z uwagi na okoliczności niezależne od 

woli podatnika. Sprawa dotyczyła spółki (ITH), która zawarła 

umowy zakupu nieruchomości, jak też porozumienia z oso-

bami trzecimi, i rozpoczęła dwie inwestycje obejmujące 

wybudowanie szeregu budynków, dla których wymagane 

były określone pozwolenia. Wydatki związane z prowadzoną 

działalnością zostały zaksięgowane jako „inwestycje w toku” 

a ITH skorzystała z prawa do odliczenia związanego z tym 

VAT. W późniejszym czasie, w związku między innymi z kry-

zysem gospodarczym, który nastąpił w 2008 r., projekty 

zostały najpierw zawieszone, a następnie związane z tym 

inwestycje zostały poddane likwidacji i ujęte jako wydatki za 

rok podatkowy 2015.  

Organ podatkowy uznał, że ITH nie dokonała prawidłowego 

odliczenia i pobrania VAT związanego z projektami i zobo-

wiązała tę spółkę do zapłaty dodatkowej kwoty z tytułu VAT. 

Organ podatkowy uznał w szczególności, że prawo do odli-

czenia VAT nie powinno przysługiwać, gdyż ITH wiedziała od 

chwili rozpoczęcia pierwszego projektu o występowaniu 

okoliczności mogących przeszkodzić w jego realizacji, w za-

kresie, w jakim plan zagospodarowania przestrzennego zo-

stał już zatwierdzony a ITH przyjęła na siebie ryzyko wynika-

jące z niezachowania tego planu zagospodarowania prze-

strzennego w związku z jej projektem.  

Trybunał orzekł  jednak m.in., że prawo do odliczenia podat-

ku od wartości dodanej (VAT) naliczonego od towarów, w 

tym przypadku od nieruchomości, i usług nabytych w celu 

dokonania transakcji podlegających opodatkowaniu zostaje 

zachowane w sytuacji, gdy początkowo przewidziane projek-

ty inwestycyjne zostały zaniechane z uwagi na okoliczności 

niezależne od woli podatnika, i nie należy dokonywać korek-

ty tego VAT, jeżeli podatnik nadal ma zamiar wykorzystywać 

rzeczone towary do celów podlegającej opodatkowaniu 

działalności. Podatnik powinien  dokonać korekty wyłącznie 

w sytuacji, gdy nie zamierza już wykorzystywać odnośnych 

towarów i usług do celów realizacji podlegających opodatko-

waniu transakcji lub gdy wykorzystuje je do realizacji trans-

akcji zwolnionych z podatku.  

Wyrok z 12 listopada 2020 r. w sprawie C 734/19 ITH Comer-

cial Timişoara SRL.  

Zaniechane inwestycje a odliczenia VAT 



Darowizna na rzecz samorządu nie powoduje zwolnienia CIT  

24 listopada 2020r Dyrektor Krajowej Informacji Skarbo-

wej wydał ciekawą interpretację dotyczącą podatku do-

chodowego od osób prawnych (CIT) w zakresie ustalenia, 

czy dochód Stowarzyszenia, przekazany przez nie dalej 

jako darowizna pieniężna dla Gminy na cele tożsame z 

celami statutowymi Stowarzyszenia, będzie korzystał ze 

zwolnienia w CIT. 

Sprawa dotyczyła Stowarzyszenia, które jest organizacją 

działającą w obszarze lokalnym, posiadającą status organi-

zacji pożytku publicznego, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Stowarzyszenie rozważa przekazanie darowi-

zny pieniężnej na rzecz Miasta (…), która ma być przezna-

czona na realizację niedochodowych zadań publicznych w 

sferze nauki, ochrony środowiska, edukacji, oświaty, kul-

tury fizycznej i wychowania. Kwota przekazana Miastu (…) 

pochodzić będzie w znacznej części ze środków pochodzą-

cych z darowizny jaką Stowarzyszenie otrzyma od jednego 

ze swoich darczyńców, (…). Darowizna zostanie udoku-

mentowana w formie aktu notarialnego w którego treści 

określony zostanie cel wykorzystania przez beneficjenta 

środków z darowizny. 

 

Stowarzyszenie stanęło na stanowisko, że wartość daro-

wanej Stowarzyszeniu kwoty stanowić będzie dla niego co 

do zasady przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 usta-

wy o CIT Jednakże, przeznaczenie i wydatkowanie docho-

du na udzielenie darowizny pieniężnej na rzecz Miasta 

powinno być objęte zakresem zwolnienia określonego 

mocą art. 17 ust. 1 lit. 6c ustawy o CIT. 

Zdania tego nie podzielił Organ interpretacyjny, który 

uznał, iż zwolnienie wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 6c usta-

wy o CIT, obejmuje tylko tę część dochodu organizacji 

pożytku publicznego, która przeznaczona jest na działal-

ność statutową. Dokonując wykładni przywołanego prze-

pisu nie można pominąć, iż ustawodawca posłużył się po-

jęciem „działalności statutowej” a nie „działalności okre-

ślonej w statucie”. Oznacza to, że zwolnienie to nie ma 

zastosowania do dochodów przeznaczonych na działal-

ność, która jest określona w statucie organizacji pożytku 

publicznego, lecz nie może być uznana za działalność sta-

tutową w rozumieniu przepisów ustawy OPP.  

Sygn.  0111-KDIB1-2.4010.366.2020.1.ANK  
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Opublikowano odpowiedź Ministerstwa Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej z 27 października 2020 r. na interpelację nr 

12443 w sprawie stosowania przepisów o podmiotach powiąza-

nych (oznaczenie „TP") w Jednolitym Pliku Kontrolnym. 

Ministerstwo odpowiada, iż w przypadku transakcji zawieranych 

pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez udziały 

jednostki samorządu terytorialnego, nie powstaje konieczność 

stosowania oznaczenia „TP” w nowym JPK_VAT z deklaracją. 

Wyłączenie z obowiązku oznaczania przez „TP” transakcji zawie-

ranych pomiędzy podmiotami powiązanymi jedynie poprzez 

udziały jednostki samorządu terytorialnego, nie wynika bezpo-

średnio z brzmienia przepisów z zakresie podatku od towarów i 

usług. Jednak do takiego wniosku prowadzi treść art. 109 ust. 14 

ustawy o podatku od towarów i usług, wyznaczającego zakres 

umocowania przyznanego przez ustawodawcę ministrowi wła-

ściwemu do spraw finansów publicznych dla określenia zakresu 

danych oraz sposób wykazywania ich w ewidencji. Określone 

zgodnie z przyznanymi kompetencjami, szczegółowy zakres 

danych oraz sposób ich wykazywania w ewidencji podatku od 

towarów i usług powinny uwzględniać konieczność identyfiko-

wania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub 

narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-

organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji. W 

przypadku transakcji, w których podmioty będące jej stronami, 

jako dostawca i nabywca, są powiązane wyłącznie poprzez jed-

nostkę samorządu terytorialnego, trudno zakładać istnienie 

obszarów narażonych na nadużycia podatkowe, szczególnie w 

zakresie cen transferowych (rynkowych).  

Dla podatników spoza samorządu zaskoczeniem może być po-

gląd zaprezentowany w dokumencie, iż "ponieważ zgodnie z 

obowiązującym prawem powinowactwo trwa, mimo ustania 

małżeństwa, jako transakcje pomiędzy podmiotami powiązany-

mi należy traktować także dostawy towarów lub świadczenie 

usług, na rzecz osób będących krewnymi byłego małżonka oso-

by fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden 

podmiot".  

Ministerstwo o oznaczeniu TP w JPK_VAT  
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Dalsze zmiany  
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Komentarz w Rzeczpospolitej do artykułu 

pt. Gminy w pułapce JPK: przez brak pew-

ności łatwo o karę 

Fiskus rozstrzygnął korzystnie dla Stanowi-

sko resortu krytykuje doradca podatkowy 

Joanna Rudzka. W jej opinii spółki komunal-

ne i gminy „postawione zostały przed swoi-

stym paragrafem 22″. – Zamiast zmienić 

rozporządzenie, minister wyjaśnia, że nie 

trzeba go stosować, gdyż tenże minister 

przekroczył upoważnienie ustawowe. Poja-

wia się pytanie, czy organy podatkowe w 

konkretnej sprawie podatnika podzielą zda-

nie ministerstwa wyrażone w tej odpowiedzi 

– mówi Joanna Rudzka. 

Dodaje, że skoro zdaniem ministra wyszedł 

on poza delegację ustawową, w rozporzą-

dzeniu powinno się wyłączyć wprost pod-

mioty samorządowe lub szerzej sektor finan-

sów publicznych. Wymaga tego zasada pew-

ności prawa. 

Powstaje pytanie, czy oznaczenie TP transak-

cji np. pomiędzy spółką a gminą będzie kara-

ne jako błędne. Cokolwiek zrobi podmiot 

samorządowy, może narazić go na karę – 

ostrzega Joanna Rudzka. 

Artykuł w Infor pt. Zasady opodatkowania 

PIT konkursów i loterii promocyjnych 

Naczelny Sad Administracyjny (NSA) wydał 

ciekawy wyrok w sprawie opodatkowania 

PIT konkursów i loterii promocyjnych oraz 

obowiązków płatnika w związku z wydawa-

niem nagród za osiągnięcie najlepszych wy-

ników 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 promo-

cyjne. Innego zdania były sady administra-

cyjne, które orzekły, że płatnikiem jest pod-

miot, który dokonuje świadczeń. Nie ma 

podstaw, by w sytuacji, gdy nie budzi wątpli-

wości, że podmiotem dokonującym świad-

czeń jest spółka uznać za płatnika jej klienta, 

który ponosi ciężar ekonomiczny świadcze-

nia.  

Kancelaria w 

mediach  

Znamy już szczegóły regulacji implementującej unijny pakiet 

VAT e-commerce: opublikowano projekt ustawy z 22 paździer-

nika 2020r. o zmianie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podat-

ku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Noweli-

zacja wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku 

prawnego przepisów unijnych. Jej celem jest pokonanie barier, 

w tym uszczelnienie VAT, w transgranicznym handlu elektro-

nicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami (B2C). 

Nastąpi m.in. usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla impor-

tu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 

euro a na podatników ułatwiających dostawy towarów przy 

użyciu interfejsu elektronicznego (np. platformy handlowej) 

nałożony będzie obowiązek poboru i zapłaty VAT. W związku z 

wprowadzeniem do dyrektywy VAT definicji 

„wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odle-

głość” („WSTO”) oraz jednolitego progu na terytorium całej UE 

(10.000 EUR) dla podatników dostarczających towary w ra-

mach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, 

nadawcze i elektroniczne, jak również z powodu modyfikacji 

powiązanych z WSTO regulacji, dotyczących m.in. określenia 

miejsca dostawy, konieczne jest dokonanie stosownych zmian 

w ustawie o VAT. Polegają one przede wszystkim na wykreśle-

niu art. 2 pkt 23 i 24 (definicja sprzedaży wysyłkowej z i na 

terytorium kraju) oraz art. 23 i 24 (sprzedaż wysyłkowa z i na 

terytorium kraju), zmianie art. 22 (zasady ogólne dotyczące 

miejsca dostawy) oraz wprowadzeniu art. 22a w ustawie 

o VAT. Dodatkowo konieczne jest zmodyfikowanie innych 

przepisów, ściśle z powyższymi powiązanych.  

Wdrożenie pakietu VAT e-commerce 



 

Komentarz w Rzeczpospolitej do artykułu 

pt. Skarbówka nie ulży teatrom i muzeom 

Minister zdaje się ignorować orzecznictwo 

sądów administracyjnych, w szczególności 

niedawny wyrok NSA z 8 lipca 2020 r. 

(sygn. I FSK 473/18). Sąd zgodził się z insty-

tucją kultury (muzeum), iż – mimo dni 

bezpłatnych – może odliczyć cały VAT, 

gdyż organizowanie nieodpłatnych imprez 

jest podejmowane w celu zwiększenia 

przychodu i mieści się w działalności go-

spodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 

ustawy o VAT. Niestety, w omawianej 

kwestii fiskus całkowicie zmienia zdanie. 

Po wejściu w życie 1 stycznia 2016 r. prze-

pisów o prewspółczynniku przez około rok 

wydawane były spójne interpretacje pozy-

tywne, pozwalające instytucjom kultury 

odliczać VAT w pełni. W połowie 2017 r. 

organy przyjęły jednak bardziej profiskalną 

postawę. Nie dziwi mnie zatem, że instytu-

cje kultury, zwłaszcza te, które nie zdążyły 

uzyskać pozytywnej interpretacji w 2016 i 

2017 r., wskazują na nieprawidłowości w 

tej materii. 

 

Komentarz w Rzeczpospolitej do artykułu 

pt. Barter z influencerem 

Wnioskodawca wyraźnie określił, że w 

zamian za przekazanie towaru oczekuje od 

influencera „odpowiedniej promocji marki 

w mediach społecznościowych, pozytyw-

nych opinii, recenzji". Jest to zatem czyn-

ność odpłatna, wynagrodzenie może być 

przecież niepieniężne. Tym bardziej że 

strony z góry określiły, iż influencer nie 

może dokonać swobodnej oceny cech i 

właściwości towaru. Nie mamy więc też do 

czynienia z próbką. Jednak ostrzegałabym 

przed wyciąganiem z tej interpretacji dale-

ko idących wniosków. Obejmuje ona spe-

cyficzny przypadek. Jeżeli w danej akcji 

marketingowej nie przewidziano odpłat-

ności za przekazany towar spełniający 

definicję ustawową próbki, nie ma też 

VAT. Niestety ocena, co jest próbką, rodzi 

wiele wątpliwości, a organy podatkowe 

nakazują niekiedy opłacenie VAT od akcji 

promocyjnych obejmujących gratisy. 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej  w miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Interpretacja ogól-

na dotycząca 50% kosztów dla twórców 

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.  
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej  w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. NSA 

o statusie spółki komunalnej dla potrzeb 

VAT 

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż 

Spółka komunalna nie zawsze działa jako 

podatnik VAT i jej aktywności mogą podle-

gać wyłączeniu z opodatkowania na mocy 

art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Sprawa doty-

czyła Spółki z o.o. w 100% należącej do 

Gminy, która pytała o opodatkowanie 

VATem otrzymywanej od Gminy rekom-

pensaty. Spółka została powołana w celu 

realizacji zadań własnych Gminy w zakre-

sie zarządzania gminnym zasobem komu-

nalnym, tj. obiektami sportowymi, tury-

stycznymi i rekreacyjnymi. . (…) 



 

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. 

Doradztwo w zakresie cen transfero-
wych (TP) 

• Przegląd transakcji realizowanych 

między podmiotami powiązanymi 

pozwalający na określenie głównych 

obszarów ryzyka w zakresie cen trans-

ferowych oraz zidentyfikowanie ob-

szarów generujących ryzyka w proce-

sie realizacji obowiązków podatko-

wych związanych z realizacją transak-

cji z podmiotami powiązanymi 

• Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem cen 

transferowych oraz w zarządzaniu 

procesami związanymi z realizacją 

obowiązków podatkowych w zakresie 

cen transferowych 

• Przygotowanie analizy funkcjonalnej 

dla transakcji między podmiotami 

powiązanymi  

• Przygotowanie dokumentacji cen 

transferowych  

• Przygotowanie procedur dla transak-

cji między podmiotami powiązanymi 

• Analiza i przygotowanie umów o po-

dziale kosztów 

• Analiza zysków przypisanych do zakła-

du  

• Wsparcie w zakresie Uprzednich Po-

rozumień Cenowych 

• Pomoc w trakcie kontroli podatkowej 

i postępowań podatkowych 

• Doradztwo bieżące TP. 

 
 

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 


