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Szańowńi Pań stwo, 
 

w ostatnim w tym roku biuletynie dzielimy się z Państwem ciekawymi informacjami 

podatkowymi: 

• NSA wyda uchwałę składu 7 sędziów w sprawie VAT od dotacji na OZE; 

• WSA w Białymstoku o postępowaniach podatkowych w okresie epidemii; 

• Porozumienie z Niemcami dotyczące pracowników transgranicznych; 

• Przedłużenie stawki 0% VAT na darowizny dla szkół; 

• Minister konsultuje objaśnienia dotyczące „estońskiego CIT”; 

• Przedłużanie terminów w podatku od nieruchomości; 

• Szczepienia pracowników a PIT; 

• Ministerstwo Finansów wprowadza obowiązkowe e-faktury od 2023r.; 

• Objaśnienia w sprawie dokumentowania WDT dla celów stawki 0% VAT. 

Planowaliśmy spotkać się z Czytelnikami osobiście podczas XI Kongresu Zarządców 

Nieruchomości. Epidemia zweryfikowała jednak nasze plany. Dlatego zamiast Kongre-

su przygotowaliśmy specjalny dodatek „Kongres Zarządców Nieruchomości” do gru-

dniowego wydania „Wspólnoty Mieszkaniowej”.  

Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w 2021 roku oraz, mimo trudności, Wesołych 

Świąt!  

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Przedłużenie ułatwień w 
podatku od nieruchomości 

 

Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmia-

nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu-

acji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Noweli-

zacja przedłuża możliwość stosowania przez gminy roz-

wiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przed-

siębiorców, których płynność finansowa uległa pogorsze-

niu z powodu skutków jakie wywołał COVID-19 (art. 15p i 

art. 15q ustawy „covidowej”). Ponadto, od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.   

 

E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, 

wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem central-

nej bazy e-faktur – Krajowego Systemu e-faktur (KSeF). 

Ministerstwo uzasadnia zmiany z jednej strony ułatwienia-

mi dla biznesu z drugiej zaś koniecznością szybkiej i spraw-

nej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel 

VAT. Dzięki korzystaniu z e-faktury podatnik będzie miał 

pewność, że faktura dotarła do kontrahenta. Podatnik 

będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w jej treść. E-

faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu. Dla tych, 

którzy będą wystawiali e-faktury, skróceniu ulegnie termin 

zwrotu VAT o 1/3 z 60 do 40 dni. E-faktury będzie mógł 

wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik bę-

dzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury 

w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub 

konkretnej osoby. Do e-faktur będą miały zastosowanie 

regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych. Nie 

będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wy-

stawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała 

możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej 

za pośrednictwem KSeF. 

Szczepienia przeciw grypie bez PIT 

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Fun-

duszy i Polityki Regionalnej z 2 grudnia 2020r. w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego od osób 

fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu 

szczepień ochronnych przeciw grypie. Świadczenie, obej-

muje koszt badania kwalifikacyjnego, szczepionki, prze-

prowadzenia szczepienia i konsultacji specjalistycznej. 

Jeżeli świadczenie, wchodzi w skład pakietu usług me-

dycznych o szerszym zakresie zaniechanie ma zastosowa-

nie do wartości świadczenia do wysokości nieprzekracza-

jącej 100 zł w roku podatkowym. Zaniechanie ma zasto-

sowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okre-

sie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym 

odwołano ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Pol-

skiej stan epidemii w związku z COVID-19. 

E-faktury obowiązkowo w 2023 r., w 2021 r. dobrowolnie  



Objas ńieńia 
podatkowe: 
Estoń ski CIT i 
stawka 0 % 
WDT 
 

17 grudnia 2020r. Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia w sprawie dokumentowa-

nia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów podatku od towarów i usług. 

Jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia (z jednoczesnym prawem do odliczenia 

VAT) i odpowiednio z prawa do zastosowania stawki 0% (na gruncie przepisów ustawy o 

VAT) dla dostawy towarów dokonanej w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej jest 

zapewnienie, aby towary zostały wysłane lub przetransportowane z jednego państwa 

członkowskiego do innego państwa członkowskiego i dostarczone innemu podatnikowi 

lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w pań-

stwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów. Od 

1 stycznia 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich, w tym w Polsce obowiązują 

przepisy Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmie-

niające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych 

zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, stanowiące jeden z ele-

mentów tzw. pakietu „Quick Fixes”. Co ciekawe, zdaniem MF, jeżeli podatnik dysponuje 

dokumentem elektronicznym lub dokumentem udostępnionym w formie elektronicznej 

(np. e-mail, skan lub faks dokumentu), w tym wygenerowanym za pośrednictwem syste-

mu elektronicznego np. systemu EDI czy ERP to może on stanowić dowód dla potrzeb 

stosowania stawki 0%.  

Ministerstwo Finansów konsultuje też przygotowywany ,praktyczny przewodnik po es-
tońskim CIT. Objaśnienia będą chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji 
skarbowej.  3 

Przywrócono możliwość objęcia laptopów i tabletów dla szkół „zerową” stawką VAT. Pre-
ferencja dotyczy kolejnych rodzajów sprzętu, m.in. komputerów stacjonarnych, drukarek i 
urządzeń dla osób niewidomych. Preferencyjna stawka VAT obowiązuje od 1 września do 
wygaśnięcia pandemii COVID-19. W nowym rozporządzeniu przewidziano szerszy niż po-
przednio zakres instytucji pośredniczących w przekazaniu sprzętu: 

• organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne oraz operatora Ogólnopol-

skiej Sieci Edukacyjnej, 

• organy prowadzące szkoły i placówki (np. jednostki samorządu terytorialnego, mini-

strowie, inne osoby prawne oraz osoby fizyczne), 

• ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych. 

0 proc. VAT 
dla darowizń 
sprzętu kom-
puterowego 
dla szko ł 
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Dalsze zmiany  

Organ nie może wydać negatywnej decyzji w okresie epidemii 

WSA w Białymstoku wydał 28 października 2020r. orzeczenie  

(sygn. I SA/Bk 523/20) istotne dla podatników zaangażowa-

nych obecnie w postępowania podatkowe oraz organów je 

prowadzących. Sprawa dotyczyła podatku od elektrowni wia-

trowych oraz towarzyszącej im infrastruktury i gruntów. W 

styczniu 2020r. działający z upoważnienia Wójta Gminy S. 

Zastępca Wójta, wydał decyzję, w której określił Spółce, wyso-

kość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 r. 

oraz odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku od nierucho-

mości. Decyzją z kwietnia 2020r. zaś SKO utrzymało w ją w 

mocy. Organ odwoławczy potwierdził stanowisko organu I 

instancji, że w stanie prawnym obowiązującym w 2017 r. opo-

datkowaniu podlega elektrownia wiatrowa w całości, tj. za-

równo jej elementy budowlane, jak i elementy techniczne. 

Sąd jednak uchylił decyzję organu z tej przyczyny, iż strona nie 

mogła działać w sposób czynny w sprawie toczącej się pod-

czas epidemii a organ powinien był zawiesić terminy w postę-

powaniu. Zdaniem WSA organ w sposób istotny naruszył prze-

pisy proceduralne, mające istotny wpływ na wynik sprawy, 

odmawiając w istocie prawa strony do czynnego udziału w 

sprawie i zapoznania się oraz wypowiedzenia co do zgroma-

dzonego materiału w sprawie. Sąd zaznaczył, że art. 15zzs ust. 

9 Tarczy Antykryzysowej stanowił (w okresie, za który orzeka-

no), iż „W okresie, o którym mowa w ust. 1, organ lub pod-

miot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości 

uwzględniającą żądanie strony łub uczestnika postępowania, 

zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 

wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną’'. 

Skoro Tarcza przewiduje możliwość wydawania decyzji jedy-

nie w całości uwzględniających żądanie strony, to a contrario 

możliwość wydania decyzji odmiennie (negatywnie) rozstrzy-

gających o interesie strony została wykluczona.  

Polsko-niemieckie porozumienie  

Polska i Niemcy zawarły wzajemne porozumienie w zakresie 

stosowania art. 15 ust. 1 i art. 19 ust. 1 umowy w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków 

od dochodu i od majątku. Dokument podpisany w listopa-

dzie br. Do-

tyczy opo-

datkowania 

dochodów 

pracowni-

ków trans-

granicznych. 

Porozumie-

nie wprowadza fikcję prawną na potrzebę stosowania art. 15 

ust. 1 umowy. Przyjmuje się, że ze względu na działania pod-

jęte przez Polskę i Niemcy mające przeciwdziałać pandemii 

COVID-19 pracę wykonywaną w domu (tj. w państwie rezy-

dencji) przez pracownika na rzecz pracodawcy z drugiego 

państwa, można uznać za pracę wykonywaną w państwie, w 

którym pracownik wykonywałby tę pracę gdyby nie podjęto 

działań antykryzysowych. Przyjęcie takiego rozwiązania to 

znaczące uproszczenie dla pracowników transgranicznych. 

Utrzymane są zasady opodatkowania obowiązujące przed 

wybuchem pandemii COVID-19, pomimo zmiany okoliczno-

ści faktycznych uzasadniających odmienne traktowanie. 

VAT w  OZE  
 

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzy-

gnięcia składowi siedmiu sędziów zagadnienie prawne 

budzące poważne wątpliwości: „Czy otrzymane przez 

Gminę dofinansowanie ze środków europejskich 

(Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na 

realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł 

energii (kolektorów słonecznych) wchodzi w skład pod-

stawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 

ustawy (..) z tytułu świadczonej przez Gminę usługi mon-

tażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców?” 

Sądy wydają bowiem w tej materii sprzeczne orzeczenia. 

Również interpretacje podatkowe zmieniały się w czasie. 

W efekcie, Gminy nie wiedzą czy dotacja powinna być 

opodatkowana VAT a wpływa to na koszt całego projek-

tu. Nie ma też jasności dla mieszkańców gmin, którzy 

niekiedy stawiani są przed koniecznością dopłacenia do 

wkładu własnego tam gdzie gmina nie przewidziała opo-

datkowania otrzymanej dotacji.  



 

Specjalny dodatek do grudniowego wyda-

nia „Wspólnoty Mieszkaniowej”. Zmienio-

na formuła, nadal aktualne i ważne tematy. 

Koronawirus nie odpuszcza, my także nie. 

Planowaliśmy spotkać się z Czytelnikami 

osobiście podczas XI Kongresu Zarządców 

Nieruchomości. Epidemia zweryfikowała 

jednak nasze plany. Dlatego zamiast Kon-

gresu przygotowaliśmy specjalny dodatek 

„Kongres Zarządców Nieruchomości” do 

grudniowego wydania „Wspólnoty Mieszka-

niowej”. Doradca podatkowy Joanna Rudz-

ka podsumowała najważniejsze zmiany w 

podatkach w 2020 r. oraz wynikające z nich 

konsekwencje w 2021 r.  

Artykuł w Infor pt. Spółka komunalna jako 

podatnik VAT 

Sprawa rozpatrywana przez Naczelny Sąd 

Administracyjny dotyczyła Spółki z o.o. w 

100% należącej do Gminy , która pytała o 

opodatkowanie VATem otrzymywanej od 

Gminy rekompensaty. Spółka została powo-

łana w celu realizacji zadań własnych Gminy 

w zakresie zarządzania gminnym zasobem 

komunalnym, tj. obiektami sportowymi, 

turystycznymi i rekreacyjnymi. Szczegółowe 

zasady dotyczące realizacji zadań oraz zasa-

dy rozliczeń finansowych określa umowa 

zawarta pomiędzy Gminą a Spółką. Zgodnie 

z umową, Spółka przyjmuje do wykonania w 

imieniu i na rzecz Gminy usługę polegającą 

na kompleksowym zarządzaniu i admini-

strowaniu przedmiotem umowy, w tym 

organizowaniu i/lub pozyskiwaniu imprez 

sportowych, kulturalnych, komercyjnych i 

rekreacyjnych oraz zapewnieniu innych 

przedsięwzięć o charakterze rekreacyjno-

sportowym. (…) 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Podatki w jsfp – ważne orzeczenia z komen-

tarzem—książka Joanny Rudzkiej 

Ostatnie lata obfitują w „przełomowe” czy 

wręcz „rewolucyjne” orzeczenia sądowe, 

które powodują niekiedy diametralną zmia-

nę podejścia w praktyce podatkowej jedno-

stek sektora finansów publicznych. (…) W 

niniejszej publikacji przedstawiono subiek-

tywny wybór orzecznictwa wojewódzkich 

sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, które istotnie wpłynęło 

na obowiązki podatkowe jsfp. Niektóre z 

przywołanych orzeczeń stanową przykłady 

postanowień wpisujących się w jasno już 

zarysowaną nową linię orzeczniczą. Niestety 

aktualnie nie wystarczy, by osoby, które 

zajmują się sprawami podatkowymi w jsfp, 

ograniczały się jedynie do opanowania wie-

dzy na temat obowiązujących przepisów. 

Nieznajomość istotnych orzeczeń uniemożli-

wia bowiem z jednej strony prawidłowe 

sporządzenie deklaracji podatkowych, a z 

drugiej – gospodarne oraz oszczędne zarzą-

dzanie zasobami jednostki. (…). 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Dotacja na usunięcie azbestu – problem 

z rozliczeniem VAT  

W wyroku z 6 października 2020 r. WSA w 

Gdańsku orzekł, że dotacja na usunięcie 

azbestu nie jest objęta podatkiem VAT. Sta-

nowi bowiem dofinansowanie do realizacji 

zadania własnego gminy (zwrot poniesio-

nych wydatków), a nie dopłatę do ceny 

świadczonych usług. Orzeczenie stoi w kon-

trze do obecnie wydawanych interpretacji 

podatkowych. (…) 

 

 



 

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 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 

 


