
Newsletter 

podatkowy  

styczeń  2021 

Kańcelaria Doradcy Podatkowego Joańńy 
Rudzkiej  

Zapraszam do rozmowy o 
podatkach 

E-mail:  

jrudzka@taxadvisorypoland.pl 

Szańowńi Pań stwo, 
 

w pierwszym w nowym roku newsletterze naszej Kancelarii opisujemy ciekawy wyrok 

NSA dotyczący obserwowanej obecnie praktyki odmowy wydania interpretacji indywi-

dualnych podatnikom.  

Styczeń był miesiącem publikowania przez Ministerstwo Finansów szeregu objaśnień 

podatkowych, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania podatników. Omawiamy dotyczą-

ce: 

• stawki VAT właściwej do różnego rodzaju kontraktów drogowych (typu utrzyma-

nie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawni-

ków czy oznakowanie), 

• druku CIT-ST, 

• zmiany właściwości urzędów i 

• slim VAT.  

W szczególności, zwracamy Państwa uwagę na liczne wątpliwości wiążące się z rezy-

gnacją przez ustawodawcę z powiązania momentu korekty obrotu z datą otrzymania 

faktury korygującej (a u wystawcy— z otrzymaniem potwierdzenia jej odbioru).  Może 

to przysporzyć problemów tym podatnikom, którzy rozliczają obecnie bonusy, rabaty 

czy premie od sprzedaży za rok poprzedni.  

 

 Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Ministerstwo Finansów, we współpracy z Ministerstwem 

Infrastruktury oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 

Autostrad wydało 26 stycznia 2021r. objaśnienia podatkowe 

dotyczące opodatkowania VAT kontraktów drogowych 

(umowy typu utrzymanie drogi, remonty, odśnieżanie, 

oczyszczanie, monitorowanie, koszenie trawników czy ozna-

kowanie). Dla potrzeb VAT-u kluczowe znaczenie ma podział 

na kontrakty, których przedmiotem jest: 

• świadczenie kompleksowe – wtedy obowiązuje stawka 

23 proc. VAT, 

• szereg odrębnych świadczeń związanych z utrzymaniem 

dróg – wtedy opodatkowanie właściwe dla danego 

świadczenia to 23 proc. VAT lub 8 proc. VAT (jeśli będą 

wymienione w załączniku nr 3 do ustawy o VAT). 

Ministerstwo wskazuje, że usługi utrzymania dróg mogą być 

świadczone w różnych modelach – różny może być zakres 

świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność wykonaw-

cy, sposób ustalania wynagrodzenia itd., co może przekładać 

się na ocenę  ich charakteru a zatem sposób ich opodatko-

wania podatkiem VAT. Przy ocenie charakteru konkretnego 

kontraktu nie jest właściwe kierowanie się tylko jego nazwą.  

Do kluczowych cech kontraktu wpływających na jego klasyfi-

kację na potrzeby VAT należą m. in: 

• Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi; 

• Sposób wykonywania kontraktu; 

• Wynagrodzenie za wykonane czynności. 

Najczęściej spotykany to podział na tzw. kontrakty utrzyma-

niowe oraz tzw. kontrakty wywołaniowe. Jednakże – jak 

wskazuje Ministerstwo – pod względem sposobu opodatko-

wania podatkiem VAT właściwszy jest podział na kontrakty, 

których przedmiotem jest świadczenie kompleksowe oraz 

kontrakty, których przedmiotem jest szereg odrębnych 

świadczeń związanych z utrzymaniem dróg.  

Kontrakty kompleksowego utrzymania dróg (potocznie nazy-

wane kontraktami utrzymaniowymi) – są to co do zasady 

kontrakty, których głównym celem, po stronie zamawiające-

go usługę (zarządca drogi), jest zapewnienie stopnia stanu 

technicznego drogi na określonym poziomie przejezdności, 

czyli zapewnienie odpowiednich warunków i bezpieczeństwa 

przejezdności dla użytkowników dróg. Świadczący usługę 

ponosi odpowiedzialność nie za wykonanie poszczególnych 

usług cząstkowych, lecz za zapewnienie głównego celu 

świadczenia – przejezdności drogi w określonym standardzie. 

To świadczący usługę sam decyduje, jakie czynności należy 

podjąć w celu osiągnięcia tego efektu. Z punktu widzenia 

celu zamawiającego, nabywa on jedno kompleksowe świad-

czenie.  

Pozostałe kontrakty (potocznie nazywane wywołaniowymi, 

rozproszonymi) – są to co do zasady kontrakty, służące, po 

stronie nabywcy usług (zarządcy drogi), zapewnieniu realiza-

cji niezbędnych w danym momencie świadczeń, zmierzają-

cych do utrzymania zakładanego poziomu stanu dróg. Nato-

miast po stronie świadczącego usługi celem jest prawidłowe i 

niezwłoczne wykonanie wyłącznie konkretnych czynności, 

wprost zleconych przez nabywcę usługi. Świadczący nie po-

nosi odpowiedzialności za brak przejezdności drogi. 

Ministerstwo omawia też na przykładach cechy typowe kon-

traktów i ich właściwą (zdaniem MF) klasyfikację. Usługi będą 

opodatkowane według stawki podstawowej (23%) bądź też 

preferencyjnej (8%) – jeśli będą wymienione w załączniku nr 

3 do ustawy o VAT. Przykładowo,  8% mogą być opodatkowa-

ne takie usługi jak: usługi zamiatania śmieci i usuwania śnie-

gu (PKWiU 81.29.12.0) czy usługi związane z zagospodarowa-

niem terenów zieleni (PKWiU 81.30).  Podobnie opodatkowa-

ne 8% będą usługi odśnieżania i posypywania drogi piaskiem 

lub solą (poz. 50 załącznika - PKWiU 81.29.12.0). 

Utrzymańie dro g  – kiedy 23 a kiedy 8 % VAT 



NSA o zasadności nie rozpatrzenia wniosku o interpretację 

Obserwujemy obecnie, że Krajowa Infor-

macja Skarbowa odmawia podatnikom 

wydania interpretacji indywidualnej w ich 

sprawach. Jednym z takich sporów zajął 

się Naczelny Sąd Administracyjny w nie-

dawnym wyroku u sygn. I FSK 848/19. 

Sprawa dotyczyła Miasta, które pytało o 

implikacje podatkowe planowanej inwe-

stycji (w zakresie odnawialnych źródeł 

energii). Odpowiadając na wezwanie or-

ganu, Miasto wytłumaczyło, że przypo-

rządkowanie usług świadczonych na rzecz 

mieszkańców, do właściwej pozycji Pol-

skiej Klasyfikacją Wyrobów i Usług należy 

do powinności organu. Dlatego nie wska-

zywało konkretnej pozycji tej klasyfikacji. 

Organ interpretacyjny stanął na stanowi-

sku, że wniosek Miasta zawiera istotny 

brak formalny i wydał postanowienie w 

przedmiocie pozostawienia bez rozpatrze-

nia wniosku o wydanie interpretacji indy-

widualnej.  

NSA zaś zgodził się z oceną Miasta i WSA 

oraz nakazał KIS wydanie interpreta-

cji.  Sąd zaznaczył, że wskazane w przepi-

sach podatkowych klasyfikacje statystycz-

ne są elementem normy prawnej określa-

jącej sposób opodatkowania i z tego tytu-

łu podlegają także procesowi wykładni 

dokonywanej przez organ interpretacyj-

ny w kontekście stanu faktycznego czy 

zdarzenia przyszłego opisanego we 

wniosku o wydanie interpretacji. NSA 

uznał, że z wniosku o wynikał dokładny 

opis stanu faktycznego. W sytuacji, gdy 

na sposób opodatkowania wpływ ma 

symbol PKWiU nie można przyjąć, że 

stanowi on jedynie element stanu fak-

tycznego wniosku o interpretację, z 

pominięciem jego normatywnego cha-

rakteru. Uznanie, że wyłączną kompe-

tencję w określaniu prawidłowej klasyfi-

kacji statystycznej dla świadczonych 

przez siebie usług czy towarów ma po-

datnik, musiałoby skutkować pozbawie-

niem organu podatkowego możliwości 

ingerencji w takie stanowisko. Tymcza-

sem niesporne jest, że w trakcie postę-

powania wymiarowego organ podatko-

wy weryfikuje również stanowisko po-

datnika w tym zakresie. Sąd podkreślił, 

że włączenie do ustawy podatkowej 

identyfikacji towarów i usług na podsta-

wie przepisów o statystyce publicznej 

skutkuje tym, że symbole klasyfikacji 

statystycznych mają znaczenie prawno-

podatkowe, skoro ustawodawca nakazał 

ich uwzględnienie przy określeniu przed-

miotu i stawki opodatkowania.  
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Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy posiada-

jący zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samo-

rządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są 

obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat 

zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do ze-

znania o wysokości dochodu (straty) informacje w celu usta-

lenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu tery-

torialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób 

prawnych. Szczegóły reguluje ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego oraz wydane na podstawie tej 

ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 

2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jst we 

wpływach z CIT. Rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podat-

ku następuje na podstawie danych zawartych w informa-

cjach podatników – CIT-ST (7). Ministerstwo informuje, że 

przepisy nie nakazują comiesięcznego składania druków CIT-

ST, informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi 

urzędu: 

• w terminie wpłaty zaliczki na podatek – za pierwszy 

miesiąc roku podatkowego; 

• każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, 

jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany 

stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowe-

go udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położo-

nych na terenie danej jednostki samorządu terytorial-

nego; 

• łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym – za ostatni 

miesiąc roku podatkowego. 

Wyjas ńieńia w sprawie wypełńiańia druku CIT-ST 
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Dalsze zmiany  
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W objaśnieniach podatkowych omówiono: 

1) wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem 

stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towa-

rów z 2 miesięcy na 6 miesięcy, 

2) wydłużenie terminu do odliczenia VAT 

naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów 

rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT 

w okresach miesięcznych, 

3) spójne kursy walut – dodanie opcjonalne-

go dla podatników rozwiązania o możliwości 

stosowania do określenia podstawy opodat-

kowania wyrażonej w walucie obcej przeli-

czania na złote zgodnie z zasadami przelicza-

nia przychodu wynikającymi z przepisów o 

podatku dochodowym, 

4) wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego 

wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclego-

wych w celu ich odsprzedaży, 

5) podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o 

małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty 

przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej 

wartości jako kwoty netto (bez podatku), 

6) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur 

korygujących in minus, 

7) wprowadzenie przepisu dotyczącego rozli-

czania korekt zwiększających cenę, zgodnie z 

którym w przypadku gdy podstawa opodat-

kowania ulega zwiększeniu, korekty tej pod-

stawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w 

którym zaistniała przyczyna zwiększenia pod-

stawy opodatkowania.  Najwięcej  wątpliwo-

ści budzą wyjaśnienia dotyczące obowiązków 

nabywcy. Obniżenie kwoty podatku naliczo-

nego następuje w rozliczeniu za okres, w 

którym warunki obniżenia podstawy opodat-

kowania dla dostawy towarów lub świadcze-

nia usług zostały uzgodnione, jeżeli dodatkowo przed upływem 

tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione, tj. 

doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejsze-

nie podstawy opodatkowania.  Nie ma już znaczenia fakt ani 

moment otrzymania faktury korygującej, co może rodzić ryzyko 

sporów z organami podatkowymi.  

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczę-

ściej zadawane pytania na temat zmian we właściwości wyspe-

cjalizowanych urzędów skarbowych od 1 stycznia 2020 r. Z 

początkiem  roku: 

• największych podatników obsługuje jeden urząd skarbo-

wy – I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 

• wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na 

dużych podmiotach gospodarczych, 

• mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego 

zostały przeniesione do pozostałych urzędów skarbo-

wych. 

Czy dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zmie-

nia się właściwość US? Odpowiedź: Jednostki samorządu tery-

torialnego (poza jednostkami budżetowymi) zostały zaliczone 

do kategorii podatników i płatników wymienionych w § 2 ust. 

1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i 

płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane 

przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miej-

scowo i od 1 stycznia 2021 r. w odniesieniu do tej kategorii 

właściwe będą zgodnie z załącznikiem do zmienionego rozpo-

rządzenia –wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe miej-

scowo (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w 

Warszawie) 

Do której grupy zalicza się SPZOZ, który osiągnął przychody 

powyżej 50 mln euro? Odpowiedź: SP ZOZ, który osiągnął przy-

chód/obrót co najmniej 3 mln euro,będzie podlegał pod wy-

specjalizowany urząd skarbowy właściwy według siedziby SP 

ZOZ (z wyłączeniem I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w 

Warszawie). 

Jeżeli przychodowy próg zostanie przekroczony w 2020roku, 

czy mamy to zgłosić i kiedy? Odpowiedź: Zaliczenie do katego-

rii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia w 

sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do 

których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skar-

bowego innego niż właściwy miejscowo, następuje 1 stycznia 

drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatko-

wego, w którym został spełniony warunek przychodowy 

(osiągnięty został wymagany próg przychodowy) (…) zaliczenie 

do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez 

WUS nastąpi 1 stycznia 2022 r.  

Zmiana właściwości urzędów skarbowych 

Opublikowano projekt objaśnień do zmian w VAT  



 
Artykuł Joanny Rudzkiej  w miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Podatek dochodo-

wy od dochodu OPP przekazanego jst 

W listopadzie 2020 r. Dyrektor KIS wydał 

ciekawą interpretację w sprawie obowiąz-

ku zapłaty podatku dochodowego od osób 

prawnych. Rozstrzygnięcie miało na celu 

ustalenie, czy dochód stowarzyszenia 

przekazany gminie jako darowizna pienięż-

na na cele tożsame z celami statutowymi 

tego stowarzyszenia będzie zwolniony z 

opodatkowania.  

 

Artykuł Joanny Rudzkiej  w miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Postępowanie po-

datkowe w okresie epidemii 

W świetle orzeczenia WSA w Białymstoku 

organ podatkowy nie mógł w czasie epide-

mii wydać negatywnej decyzji, gdyż było 

to sprzeczne z obowiązującymi wówczas 

przepisami tarczy antykryzysowej. Organ 

powinien też zawiesić terminy w postępo-

waniu, jeśli strona nie mogła czynnie dzia-

łać w toczącej się sprawie. Naruszenie tych 

zasad może być podstawą uchylenia wyda-

nej przez organ decyzji.  
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej  w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. 

JPK_VAT w samorządach, pierwszy mie-

siąc stosowania - pierwsze problemy 

Za październik 2020r. podatnicy nie skła-

dają już deklaracji VAT lecz przesyłają elek-

troniczny Jednolity Plik Kontrolny: 

JPK_V7M lub JPK_V7K. Jego szczegóły 

reguluje Rozporządzenie Ministra Finan-

sów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 paź-

dziernika 2019 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu danych zawartych w deklara-

cjach podatkowych i w ewidencji w zakre-

sie podatku od towarów i usług 

(Dz.U.2019.1988 dalej: „Rozporządzenie”). 

Pojawiają się już zatem pierwsze problemy 

praktyczne.  

Większość z nich wynika z nieprecyzyjnych 

przepisów oraz wyjaśnień Ministerstwa 

Finansów, które w niektórych kwestiach 

istotnych dla podmiotów samorządowych 

jeszcze dodatkowo zaciemniły obraz. Jest 

to niezwykle niepokojące dla podatników, 

gdyż za błędy grożą kary – 500 zł za każdy 

a w jednym pliku może być ich wiele. No-

we przepisy oznaczają też przeniesienie 

istotnego nakładu pracy na podatnika. 

Podatnik bowiem musi wprowadzić do 

systemu szczegółowe dane o dokumen-

tach sprzedaży i zakupu. Oznacza to ko-

nieczność zapewnienia czasu pracowni-

ków a w większych podmiotach z pewno-

ścią niezbędne stanie się zatrudnienie 

większej ilości personelu księgowego(…) 

 

Artykuł w Infor pt. Czy dochód stowarzy-

szenia przekazany jako darowizna jest 

zwolniony z CIT? 

W dniu 24 listopada 2020 r. Dyrektor Kra-

jowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą 

interpretację dotyczącą podatku dochodo-

wego 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, bę-

dzie korzystał ze zwolnienia w CIT. (…) 

Kańcelaria w 

mediach  



 

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 ceń trańsfero-
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 ńas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Bizńes:  

końtakt@taxadvisorypolańd.pl 

www.taxadvisorypolańd.pl 

 

Sektor publiczńy i samorząd: 

końtakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 


