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Szanowni Pan stwo, 
 

w lutowym biuletynie dzielimy się z Państwem ciekawymi informacjami podatkowymi.   

WSA w Krakowie orzekł, iż organ podatkowy nie może nadużywać prawa żądając, poza 

formalnym postępowaniem, dokumentów i wyjaśnień pod groźbą sankcji.  

Zapowiedziano kolejne zmiany w VAT. Tym razem dotyczą one m.in. sprzedaży nieru-

chomości, przelewów z konta VAT, fakturowania, ułatwień w korektach lat ubiegłych, 

samochodów w firmie czy obrotu międzynarodowego.  Opublikowano ponadto plano-

wane przepisy wprowadzające Krajowy System e-Faktur. 

Minister Finansów przedstawił też swoje zdanie w tematyce skutków podatkowych 

wybranych aspektów: 

• szkoleń zawodowych, 

• kart paliwowych, 

• faktoringu oraz 

• modyfikacji umów leasingu. 

 

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Organ podatkowy nie może 
nadużywać prawa  

 

WSA w Krakowie wydał 5 lutego ciekawy wyrok (sygn. I 

SA/Kr 1127/20) dotyczący czynności organu 

(gromadzenia dowodów) wobec podatnika poza jakim-

kolwiek postępowaniem (administracyjnym, kontrolnym 

celno-skarbowym czy podatkowym). Jest to zauważalna 

obecnie tendencja. Organy podatkowe, zanim wszczną 

formalne postępowanie, coraz częściej zwracają się do 

podatnika z prośbą o wyjaśnienia. Zasadniczo, to korzyst-

ne rozwiązanie zarówno dla podatnika jak i fiskusa. Spo-

sób „odformalizowany” (organ nie sporządza żadnej 

dokumentacji, np. protokołu) i szybszy (to organ wyzna-

cza termin, w którym mają zostać udostępnione informa-

cje) ma być mniej uciążliwy dla strony niż np. kontrola 

celno-skarbowa lub kontrola podatkowa. Jednak, jak 

zauważa WSA, nadużywanie przez organy działania poza 

formalnym postępowaniem może prowadzić do nieuza-

sadnionego obejścia prawa i do pozbawienia strony jej 

praw procesowych.  

Sprawa dotyczyła Spółki, której Naczelnik Urzędu 

Celno-Skarbowego, postanowieniem wydanym na 

podstawie art. 45 ust. 1 oraz 3 ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej (art.30 ust. 1 pkt 2) naka-

zał udostępnienie informacji oraz dokumentów 

dotyczących zdarzeń stanowiących podstawę do 

wykazania w deklaracji PIT-8AR za 2019r. danych 

w pozycji: wygrane w konkursach, grach i zakła-

dach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprze-

dażą premiową (art.30 ust. 1 pkt 2). Zażądano 

przekazania informacji: od jakich zdarzeń 

(konkurs, gra itd.) został pobrany zryczałtowany 

podatek, kto był uczestnikiem powyższych zda-

rzeń: pracownicy spółki czy innych podmiotów, w 

tym drugim przypadku należy podać dane tych podmio-

tów, a także przekazania regulaminów określających 

organizację danego zdarzenia oraz ewentualnych umów 

z podmiotami, dla których organizowano dane zdarzenie 

oraz osobami (uczestnikami) biorącymi w nich udział. 

Powyższe dane oraz dokumenty należało przekazać w 

terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia, pod 

sankcją kary pieniężnej.  

Sąd przyznał rację podatnikowi, iż nie miał obowiązku 

podporządkować się postanowieniu, które mogło naru-

szać wynikające z art. 2 Konstytucji standardy demokra-

tycznego państwa prawnego, w tym zwłaszcza zasady 

pewności prawa, bezpieczeństwa prawnego oraz zaufa-

nia do państwa i prawa. Sąd uznał, iż kompetencję orga-

nu do przetwarzania informacji o zdarzeniach mających 

bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość niepo-

datkowych należności budżetowych i występowania o 

udostępnienie dokumentów zawierających te informacje 

należy rozumieć wąsko. Nie jest dopuszczalna sytuacja, 

kiedy organ zbiera konkretne dokumenty, czy dane jesz-

cze przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania i to 

pod rygorem kary pieniężnej.    

Szkolenia zawodowe i faktoring 

Ministerstwo Finansów wydało kolejne interpretacje ogól-

ne. Dotyczą one  sprzedaży wierzytelności w ramach umów 

faktoringu oraz bezpłatnych szkoleń organizowanych przez 

samorządy zawodowe (np. lekarzy, pielęgniarek, prawni-

ków).  

Pierwsza z nich porządkuje dotychczasową praktykę admi-

nistracji skarbowej w tym zakresie poprzez wskazanie za-

sad, jakimi w przypadku takiej umowy powinien kierować 

się podatnik przy ustalaniu wysokości uzyskanych przycho-

dów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów.    

W drugiej zaś  interpretacji uwzględniono pogląd prezento-

wany w wyrokach sądów administracyjnych. W rezultacie, 

MF potwierdza, że zapewnienie przez samorząd zawodowy 

nieodpłatnego szkolenia członkowi tego samorządu, nie 

stanowi dla niego przychodu w rozumieniu ustawy PIT.  



Opublikowano też planowane przepisy wprowadzające Krajowy System e-Faktur. Projekt 
przewiduje umożliwienie wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszcza-
nych form dokumentowania sprzedaży obok faktur papierowych i obecnie występujących w 
obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Faktura ustrukturyzowana została zdefinio-
wana jako elektroniczna faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur 
(KSeF).  

KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania i otrzymywania faktur 
ustrukturyzowanych, jak również do ich przechowywania, oznaczania numerem identyfikują-
cym przydzielonym przez ten system, weryfikowania zgodności z określonym i udostępnio-
nym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury. Do-
datkowo system będzie służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz 
wysyłał komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku możliwości wystawienia 
faktury ustrukturyzowanej. Dzięki skorzystaniu z wystawiania faktur ustrukturyzowanych za 
pośrednictwem KSeF podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archi-
wizacji.  MF przewiduje też odejście od zasad korygowania podatku, wprowadzonych nie-
dawną nowelizacją tzw. slim vat. W nowelizacji, do przewidzianego w art. 29a ust. 15 ustawy 
o VAT katalogu przypadków, kiedy wskazanego w tym przepisie warunku posiadania określo-
nej dokumentacji nie stosuje się, dodano przypadek, gdy podatnik wystawia faktury korygu-
jące przy zastosowaniu KSeF. Podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania 
oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygu-
jącą w postaci ustrukturyzowanej.  Projektowany art. 86 ust. 19c ustawy o VAT wprowadza 
zasadę, zgodnie z którą nabywca towarów lub usług, który otrzymuje fakturę korygującą 
zmniejszającą podstawę opodatkowania w postaci faktury ustrukturyzowanej, ma obowią-
zek dokonania pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym 
otrzymał tę fakturę korygującą.  
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Ministerstwo opublikowano kolejne propozycje zmian w podatku od towarów i usług (tzw. 
SLIM VAT II). Są to m.in.: 

• Umożliwienie złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania VAT transakcji sprze-

daży nieruchomości w akcie notarialnym, 

• Umożliwienie bardziej elastycznej korekty odliczeń VAT za poprzednie okresy rozlicze-

niowe, 

• Przedłużenie terminu na złożenia informacji o pojazdach (VAT-26), 

• Likwidacja duplikatu faktury, 

• Usunięcie z ulgi na złe długi warunku rejestracji dłużnika na dzień poprzedzający dzień 

złożenia korekty deklaracji podatkowej, 

• Łatwiejsze fakturowanie przed dokonaniem dostawy / usługi, 

• Rezygnacja z opisu faktury korygującej, 

• Umożliwienie przelewu na konta VAT w innych bankach (split payment), 

• Zmiany w handlu międzynarodowym (przypisanie wysyłki do dostawy, korekty impor-

tu usług i WNT, zmiany w imporcie usług – rezygnacja z warunku rozliczenia podatku 
należnego w terminie 3 miesięcy, rozliczanie VAT od importu w deklaracji). 

Dalsze zmiany 
w VAT 

Centrum przetwarzania danych MF 
z r. MF.gov.pl  
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Dalsze zmiany  

Nabywanie paliwa z wykorzystaniem kart paliwowych a VAT 

Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną 

dotyczącą prawidłowego kwalifikowania dla celów podatku 

od towarów i usług (VAT) transakcji z wykorzystaniem kart 

paliwowych, realizowanych w modelu trójstronnym jako 

dostawy towarów albo świadczenie usług. W ramach wystę-

pujących w obrocie schematów korzystania z kart paliwo-

wych, Ministerstwo zidentyfikowało m.in. modele, w któ-

rych uczestnikami transakcji są trzy podmioty. W takich mo-

delach jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka domi-

nująca) – „podmiot pośredniczący” udostępnia (przekazuje) 

kontrahentowi karty paliwowe, których nie jest emitentem. 

Kontrahent ten (np. leasingobiorca, spółka zależna) – 

„odbiorca” za pomocą ww. kart dokonuje zakupu towaru od 

dostawcy prowadzącego stację paliw (np. spółki paliwowej) 

– „dostawca”. W zakresie tak opisanego schematu transak-

cji, rozważyć należy, czy w związku z udostępnianiem przez 

podmiot pośredniczący kart paliwowych, umożliwiających 

odbiorcy zaopatrzenie w paliwo, działanie podmiotu pośred-

niczącego należy uznać za świadczenie usługi (art. 8 ust. 1 

ustawy o VAT), czy za dostawę towarów dokonywaną na 

rzecz odbiorcy (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Wpływa to na 

rozliczenie (odliczenie i naliczenie) VAT wszystkich podmio-

tów transakcji.  

 

W przypadku łącznego spełnienia opisanych w interpretacji 

przesłanek, działalność podmiotu pośredniczącego między 

dostawcą a odbiorcą towaru, sprowadzająca się do udostęp-

nienia kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana 

jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego. 

 

Oznacza to w konsekwencji, że nie należy rozpoznawać w 

takim przypadku dostawy towarów pomiędzy trzema pod-

miotami. W przypadku wystawienia faktury na dostawę 

paliwa pomiędzy podmiotem pośredniczącym a odbiorcą 

paliwa (oraz pomiędzy dostawcą a podmiotem pośredniczą-

cym), odliczenie VAT może być kwestionowane.  Naliczenie 

zaś – przez podmiot pośredniczący – VATu na dostawie pali-

wa na rzecz odbiorcy może być uznane za błędne (i w konse-

kwencji jego faktury mogą być uznane za „puste”). Na mocy 

bowiem art.  108 ustawy o VAT, w przypadku gdy osoba 

prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wyka-

że kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. 

 

Interpretacja ogólna z 15 lutego 2021r. PT9.8101.3.2020  

Leasing—CIT i PIT 
 

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną, 

która wyjaśnia ewentualne wątpliwości co do modyfika-

cji treści umowy leasingu, a także skutków sprzedaży 

przedmiotu leasingu przez finansującego w trakcie trwa-

nia umowy. W interpretacji wskazano zakres dopuszczal-

nych zmian postanowień umowy leasingu , które nie 

mają wpływu na jej treść jako umowy leasingu dla celów 

podatkowych i tym samym nie powodują konieczności 

ponownego podatkowego jej weryfikowania.  

Ministerstwo poinformowało, iż w kontekście  brzmie-

nia  art.  17a  pkt 2  ustawy  o  CIT  (art.  23a  pkt 2  usta-

wy  o  PIT),  jeżeli modyfikacje (w tym dotyczące  harmo-

nogramu  płatności, np. obniżenie  wartości  wymagal-

nych  rat  leasingowych  wskutek  wydłużenia  okre-

su  trwania  umowy, zwiększenie  wartości  wymagal-

nych  rat  leasingowych  wskutek  skrócenia  okre-

su  trwania  umowy—jednak na okres nie krótszy niż 

40% normatywnego okresu amortyzacji danego przed-

miotu leasingu, zawieszenie przez określony okres płat-

ności rat, obniżenie przez określony okres płatności 

rat)  nie  powodują  naruszenia  warunków uznania da-

nej umowy za leasing operacyjny, czy finansowy, nie 

wpływają również na późniejsze stosowanie przez finan-

sującego art. 17c albo art. 17g ustawy o CIT (art. 23c 

albo art. 23g  ustawy  o  PIT)  w  odniesieniu  do  transak-

cji  sprzedaży  na  rzecz  korzystającego  przedmio-

tu  umowy leasingu po jej zakończeniu. 

Jednocześnie, Ministerstwo wskazuje, że niedopuszczal-

na  jest  taka  zmiana  warunków  umowy,  która  prowa-

dziłaby  do  przekształcenia  umowy  leasingu  jedne-

go  rodzaju  w  drugi  (zmiana  kwalifikacji  umowy)  –

obligatoryjnie  musi  bowiem  zachodzić  ciągłość  stro-

ny  dokonującej  amortyzacji  podatkowej  środka trwa-

łego, stanowiącego przedmiot leasingu. 

Dodatkowo, Ministerstwo wyjaśnia, że w przypadku 

sprzedaży przedmiotu leasingu przez finansującego na 

rzecz podmiotu innego niż korzystający, w trakcie trwa-

nia umowy, przychodem finansującego jest wartość 

wyrażona w cenie określonej w umowie z  jednocze-

snym  zastrzeżeniem, że  jeśli  cena  sprzedaży  bę-

dzie  na  poziomie  wartości  kapitału niespłaconego 

przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z 

wartością rynkową.  



 
Artykuł w Infor pt. Odmowa wydania in-

terpretacji indywidualnej 

Obserwujemy obecnie, że Krajowa Infor-

macja Skarbowa odmawia podatnikom 

wydania interpretacji indywidualnej w ich 

sprawach. Jednym z takich sporów – gdzie 

jako podstawę odmowy wskazano brak 

podania przez wnioskodawcę PKWiU 

świadczonej usługi – zajął się Naczelny Sąd 

Administracyjny w niedawnym wyroku. 

Sprawa dotyczyła Miasta, które pytało o 

implikacje podatkowe planowanej inwesty-

cji (w zakresie odnawialnych źródeł ener-

gii). Odpowiadając na wezwanie organu, 

Miasto wytłumaczyło, że przyporządkowa-

nie usług termomodernizacji/

elektromodernizacji, świadczonych z jego 

strony na rzecz mieszkańców, do właściwej 

pozycji Polskiej Klasyfikacją Wyrobów i 

Usług (PKWiU) należy do powinności orga-

nu wydającego interpretację indywidualną. 

Dlatego nie wskazywało konkretnej pozycji 

tej klasyfikacji, dostrzegając przy tym, że 

nazwa usługi, najbardziej adekwatna do 

przedmiotu czynności realizowanych przez 

miasto, terminologicznie nie odpowiada 

ściśle treści poszczególnych pozycji. Organ 

interpretacyjny stanął na stanowisku, że 

wniosek Miasta zawiera istotny brak for-

malny polegający na nieokreśleniu pozycji 

PKWiU właściwej dla usług świadczonych 

przez miasto na rzecz mieszkańców w ra-

mach realizacji opisanego projektu i wydał 

postanowienie w przedmiocie pozostawie-

nia bez rozpatrzenia wniosku o wydanie 

interpretacji indywidualnej.(…) 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Nowy JPK_VAT – podmioty powiązane 

w strukturze jst  

 

Z literalnego brzmienia przepisów wynika, że 

jeśli jst wywiera znaczący wpływ na inny 

podmiot sektora publicznego (np. instytucję 

kultury), to w pliku JPK_V7M przy transak-

cjach z tym podmiotem powinno się znaleźć 

oznaczenie „TP”.  

Ponieważ wszystkie jednostki organizacyjne 

gminy są wspólnie z  nią jednym podatni-

kiem, w ten sam sposób należy oznaczać 

relacje między instytucją kultury 

a poszczególnymi jednostkami jst. Minister-

stwo Finansów, Funduszy i Polityki Regional-

nej wyjaśniło, że jeśli transakcje 

są zawierane pomiędzy podmiotami powią-

zanymi jedynie przez udziały jst, nie ma ko-

nieczności stosowania oznaczenia „TP”. Od-

powiedź Ministerstwa uspokaja, jednak mo-

im zdaniem nie ma oparcia w przepisach. 

Więcej na ten temat piszemy dla miesięczni-

ka „Finanse Publiczne”. 

W tym samym numerze Joanna Rudzka od-

powiada też na pytania czytelników dotyczą-

ce stosowania kodów GTU w nowym 

JPK_VAT oraz raportowania schematów 

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 nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biznes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Sektor publiczny: 

kontakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 

LOGO FIRMY 

 


