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Szanowni Pan stwo, 
 

w marcowym newsletterze naszej Kancelarii opisujemy istotne orzeczenia TSUE w 

polskich sprawach, dotyczące: 

• kwestionowania przez organy podatkowe rozliczeń w VAT kart paliwowych, 

• niezgodności polskich przepisów o WNT z prawem UE, 

• opodatkowania VATem opłaty przekształceniowej.  

Ministerstwo Finansów doprecyzuje ponadto przepisy o JPK, rozwiązując kilka proble-

mów, omawianych w poprzednich wydaniach naszego biuletynu. Naszym  samorządo-

wym Klientom zwracamy szczególnie uwagę na planowane zmiany w zakresie ozna-

czeń TP. 

Wspominamy też o —mogącej wywołać kontrowersje— interpretacji KIS, zgodnie z 

którą kodem GTU_10 należy oznaczać w JPK również dostawy lokali.  

 

W imieniu całego Zespołu Kancelarii życzymy naszym Klientom i Sympatykom, mimo 

trudnego czasu, Wesołych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych.  

 

 

 Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Zgodnie z ugruntowaną praktyką, opłata za przekształcenie 

użytkowania wieczystego w prawo własności nie stanowi od-

płatności za odrębną czynność opodatkowaną VAT. Kwota 

należna z tytułu przekształcenia podlega opodatkowaniu, jako 

element ceny za dostawę. Implikuje to sposób rozliczania VAT 

(m.in. moment powstania obowiązku podatkowego). Oznacza 

to też, że opłata przekształceniowa nie podlega VAT w przy-

padku gdy pierwotne ustanowienie użytkowania wieczystego 

nie podlegało VAT. Wielokrotnie na takim stanowisku stawały 

organy podatkowe jak i sądy administracyjne. Tak też traktują 

opłatę samorządy. Jednakże, orzeczenie Trybunału Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej (TSUE) z 25 lutego 2021r. może zupeł-

nie odwrócić praktykę a w samorządach powstało istotne ryzy-

ko w VAT. Niestety, jest to kolejny przypadek gdy sektor musi 

mierzyć się z brakiem pewności prawa, zwłaszcza w podatkach.  

25 lutego 2021r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE) orzekł (sygn. C 604/19), iż przy przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej wła-

sności w zamian za uiszczenie opłaty na rzecz gminy będącej 

właścicielem nieruchomości, co pozwala jej na uzyskanie z tego 

tytułu dochodu o charakterze stałym,  gmina działa w charak-

terze podatnika VAT. Zaś przekształcenie stanowi dostawę 

towarów w rozumieniu VAT.  

TSUE wskazał na treść artykułu 14 ust. 1 dyrektywy 2006/112/

WE, który definiuje pojęcie „dostawy towarów” jako przenie-

sienie prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. W tym 

względzie zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pojęcie 

„dostawy towarów”, o którym mowa w art. 14 ust. 1 dyrekty-

wy VAT, nie odnosi się do przeniesienia własności w formie 

przewidzianej we właściwych przepisach krajowych, lecz obej-

muje każdą transakcję przekazania rzeczy przez stronę, która 

upoważnia drugą stronę do rozporządzania tą rzeczą, jakby 

była ona jej właścicielem.  

Za „dostawę towarów” uznaje się też przeniesienie prawa wła-

sności do towaru w zamian za odszkodowanie, z nakazu wyda-

nego przez organ władzy publicznej lub w jego imieniu albo z 

mocy prawa. Zakwalifikowanie jako „dostawy towarów” w 

rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a) dyrektywy VAT wymaga spełnie-

nia trzech kumulatywnych przesłanek. Przede wszystkim musi 

nastąpić przeniesienie prawa własności. Następnie przeniesie-

nie to musi nastąpić z nakazu wydanego przez organ władzy 

publicznej lub w jego imieniu albo z mocy prawa. Wreszcie 

musi nastąpić wypłata odszkodowania. W niniejszej sprawie, 

wskazał TSUE, bezsporne jest, iż przekształcenie , które dopro-

wadziło do przeniesienia prawa własności Gminy Wrocław na 

dawnych użytkowników wieczystych, należy uznać za przenie-

sienie prawa własności w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. a) dyrek-

tywy VAT. Ponadto bezsporne jest, że owo przekształcenie 

nastąpiło z mocy prawa.  

W niniejszej sprawie, argumentuje dalej TSUE, obowiązek uisz-

czenia opłaty z tytułu przekształcenia powstaje z mocy prawa 

w dniu, w którym zostaje ono dokonane. Wysokość tej opłaty 

jest równa wysokości opłaty rocznej należnej z tytułu użytko-

wania wieczystego w dniu tego przekształcenia, przy czym owa 

opłata jest należna przez okres 20 lat. Zatem, są one bezpo-

średnio związane z przeniesieniem własności.  

Ponadto, zdaniem TSUE, działalność wykonywana przez Gminę 

Wrocław w ramach przekształcenia prawa użytkowania wieczy-

stego nieruchomości w prawo pełnej własności ma charakter 

gospodarczy i nie można jej uznać za wykonywanie prerogatyw 

władzy publicznej. 

Znaczenie wyroku jest niebagatelne. Okazuje się, iż dotychcza-

sowa praktyka, zarówno Gmin jak i fiskusa, była błędna. Spra-

wa wróci teraz do WSA we Wrocławiu, który uwzględnić musi 

tezy orzeczenia TSUE. Najprawdopodobniej, należy też oczeki-

wać zajęcia stanowiska (np. w drodze interpretacji ogólnej) 

przez Ministerstwo Finansów.  

Przekształcenie uz ytkowania wieczystego – TSUE 



Ministerstwo poprawia rozporządzenie o JPK 

Wielokrotnie pisaliśmy o wątpliwościach i problemach z wypeł-

nianiem nowego JPK VAT z deklaracją. Ministerstwo wyszło 

naprzeciw niektórym z postulatów podatników oraz doradców 

podatkowych i doprecyzowuje przepisy. Zmiany te są potrzeb-

ne również z tej przyczyny, iż Fiskus wielokrotnie potwierdzał, iż 

karane będą wszystkie błędy w JPK, zarówno wtedy gdy podat-

nik nie oznaczył np. GTU czy procedury jak i gdy oznaczył ją 

niepotrzebnie (z ostrożności). 

Zmiany w projekcie rozporządzenia dotyczą: 

1) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury 

uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, 

2) faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub prze-

jazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jed-

norazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia 

usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotoro-

wymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, 

środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, proma-

mi, samolotami i śmigłowcami, 

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których 

mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, 

4) procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządze-

nia, 

5) zmniejszenia podatku naliczone-

go, o którym mowa w art. 86 ust. 

19a ustawy. 

Co bardzo ważne dla naszych Klien-

tów z sektora Finansów Publicz-

nych: w § 10rozporządzenia doda-

no ust. 4c, gdzie uregulowano wy-

łączenie dla stosowania oznaczenia 

„TP” w przypadku dostaw towarów 

oraz świadczenia usług, gdy powią-

zania między nabywcą a dokonują-

cym dostawy towarów lub usługo-

dawcą wynikają wyłącznie z powią-

zania ze Skarbem Państwa lub jed-

nostkami samorządu terytorialnego 

lub ich związkami.  
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W interpretacji z 15 lutego 2021 r. Dyrektor Krajowej KIS zajął 

się kwestią oznaczania transakcji sprzedaży lokalu kodem 

identyfikującym GTU_10 w ewidencji JPK_VAT. Z zapytaniem 

zwrócił się podatnik prowadzący działalność deweloperską, 

jednakże sprawa dotyczyć może również innych branż, w tym 

sektora finansów publicznych, zwłaszcza samorządów sprze-

dających lokale mieszkalne i użytkowe.  

Wątpliwości dotyczyły kwestii oznaczenia transakcji sprzeda-

ży lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego kodem GTU_10. 

Podatnik uznał, że nie ma takiego obowiązku gdyż w rozpo-

rządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 

października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu da-

nych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w 

zakresie podatku od towarów i usług, nie ma bezpośrednio 

odniesienia do części budynków. Organ jednak, powołując się 

na art. 2 pkt 6 ustawy o VAT uznał, że pod pojęciem towarów 

należy rozumieć rzeczy oraz ich części. Ponieważ zgodnie z 

definicją towarów budynki są rzeczami, to również ich części 

w postaci lokali są traktowane jak towary. Oznaczenie 

GTU_10 stosuje się do takich towarów jak budynki, budowle i 

grunty. Skoro towarem są również części rzeczy, to oznacze-

nie GTU_10, jest również właściwe do dostawy części budyn-

ku czyli lokalu. Wnioskodawca ma obowiązek stosowania w 

ewidencji oznaczenia GTU_10 dla transakcji sprzedaży lokalu 

mieszkalnego lub niemieszkalnego, w tym przypadku części.  

Oznaczanie lokali GTU w JPK VAT 
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Dalsze zmiany  
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TSUE wydał też 18 marca 2021 r. wyrok w Polskiej w sprawie C-

895/19, gdzie uznał za niezgodne z prawem unijnym polskie 

przepisy ustawy o VAT, na mocy których wykonanie prawa do 

odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego 

z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie 

rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od 

wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej 

w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym 

w odniesieniu do nabytych towarów po-

wstał obowiązek podatkowy.  

W praktyce, spór sprowadzał się do odsetek 

zapłaconych przez podatnika, który nie mie-

ścił się z rozliczeniem VAT w ustawowym 

terminie, co powodowało brak neutralności 

rozliczenia WNT. W przypadku przekrocze-

nia owego terminu podatnik musi bowiem 

obecnie skorygować uprzednio złożoną 

deklarację i jednocześnie może rozliczyć 

podatek należny wynikający z wewnątrz-

wspólnotowego nabycia towarów jedynie 

na bieżąco, zgodnie z art. 86 ust. 10i ustawy 

o VAT. Podatnik ponosi zatem ciężar ekono-

miczny należnego VAT i, w stosownym przy-

padku, zapłaty odsetek. Sytuacja taka, zda-

niem TSUE, narusza zasady unijnego VAT.  

W wyroku z dnia 18 marca 2021 r. o sygn. C-48/20 TSUE uznał 

za niezgodne z prawem UE polskie przepisy, które 

w konsekwencji wszczęcia procedury kontroli podatkowej nie 

zezwalają podatnikowi działającemu w dobrej wierze na ko-

rektę faktur z nienależnie wykazanym VAT, mimo że odbiorca 

tych faktur miałby prawo do zwrotu tego podatku, gdyby 

transakcje wykazane na tych fakturach zostały należycie rozli-

czone. Sprawa jest ciekawa również z tej przyczyny, że TSUE 

zajął się konkretnym przypadkiem kwestionowania przez Pol-

skie organy rozliczenia VAT w przypadku używania kart paliwo-

wych. Tematyka ta budzi wątpliwości po wydaniu przez Mini-

sterstwo Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej kart pali-

wowych (omawianej w poprzednim newsletterze).  

W decyzji z dnia 2 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbo-

wej w B. potwierdził, podobnie jak Naczelnik Urzędu Skarbo-

wego w Białymstoku, że P. nie dokonywała nabycia i dostawy 

paliwa na terytorium Polski. Jego zdaniem paliwo było bezpo-

średnio dostarczane przez polskie stacje paliw litewskim spół-

kom transportowym, które za pomocą kart paliwowych zaku-

pionych od P. zaopatrywały się na tych stacjach paliw, korzy-

stając z pełnej swobody wyboru, w szczególności 

w odniesieniu do ilości i rodzaju paliwa. Faktyczna działalność 

P. polegała zatem na finansowaniu zakupu paliwa na tych 

stacjach paliw przez litewskie spółki transportowe 

z wykorzystaniem kart paliwowych. Działalność ta stanowi 

usługę finansową zwolnioną z VAT w Polsce na podstawie 

ustawy o VAT. Ponadto, ponieważ faktury wystawione przez P. 

nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu jej działalności, 

Dyrektor Izby Skarbowej w B. potwierdził również, że skarżącej 

w postępowaniu głównym nie przysługuje prawo do odliczenia 

podatku naliczonego z tytułu faktur wystawionych przez stacje 

paliw. Uznał on ponadto, że wystawione przez P. faktury 

sprzedaży rodzą na podstawie ustawy o VAT obowiązek zapła-

ty wskazanej na nich kwoty VAT. 

TSUE uznał, że nie jest zgodna z prawem UE praktyka karania 

podatnika, który wystawiając faktury nienależnie wykazujące 

VAT, działał w dobrej wierze, w zakresie, w jakim uznał, że 

udostępnienie podmiotom kart paliwowych umożliwiających 

im zaopatrywanie się w paliwo na stacjach paliw stanowiło nie 

usługę finansową zwolnioną z VAT w Polsce, lecz dostawę 

towarów podlegającą temu podatkowi w Polsce, i opierał się 

na utrwalonej praktyce polskich organów podatkowych.  

TSUE: podatnik może korygować faktury  

TSUE o polskich przepisach dotyczących WNT 



 

Artykuł w Infor pt. Skutki w VAT prze-

kształcenia użytkowania wieczystego 

TSUE uznał, że przekształcenie prawa użyt-

kowania wieczystego nieruchomości w 

prawo pełnej własności przewidziane w 

przepisach krajowych w zamian za uiszcze-

nie opłaty stanowi dostawę towarów w 

rozumieniu przepisów dyrektywy VAT. (…) 

 

Artykuł w Infor pt. Organ podatkowy nie 

może działać poza formalnym postępowa-

niem 

Organ podatkowy działał poza formalnym 

postępowaniem. Co na to sąd? Nadużywa-

nie przez organy podatkowe działania poza 

formalnym postępowaniem może prowa-

dzić do nieuzasadnionego obejścia prawa i 

do pozbawienia strony jej praw proceso-

wych. Zatem, nie jest dopuszczalna sytua-

cja, kiedy organ zbiera konkretne doku-

menty, czy dane jeszcze przed wszczęciem 

jakiegokolwiek postępowania i to pod rygo-

rem kary pieniężnej. Tak uznał WSA w Kra-

kowie.  

 

Artykuł Joanny Rudzkiej  w miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Dopłata do bezpłat-

nej usługi – kwestia opodatkowania VAT  

W świetle interpretacji ogólnej Ministra 

Finansów jednostki samorządu terytorial-

nego, wykonując określone czynności zwią-

zane z realizacją zadań w obszarze edukacji 

publicznej i pomocy społecznej, nie wystę-

pują w roli podatników VAT i nie są obcią-

żone obowiązkiem podatkowym, o ile speł-

nione są określone przesłanki. Ponieważ w 

każdym przypadku istotne są okoliczności 

danego zdarzenia, zagadnienie to wciąż 

budzi wiele wątpliwości. Na łamach naj-

nowszego numeru miesięcznika „Finanse 

Publiczne” wyjaśniamy, jak traktować na 

gruncie VAT drobne dopłaty wnoszone 

przez beneficjentów usług świadczonych w 

ramach pomocy społecznej  
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej  w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. 

Utrzymanie dróg – kiedy 23 a kiedy 8 % 

VAT – wyjaśnienia Ministerstw 

Ministerstwo Finansów, we współpracy z 

Ministerstwem Infrastruktury oraz Gene-

ralną 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 oznakowanie). Zagadnienie 

to ma istotne znaczenie zarówno dla firm 

świadczących takie usługi jak również dla 

zamawiających - zarządców dróg.  (…) Dla 

potrzeb VAT-u kluczowe znaczenie ma 

podział na kontrakty, których przedmio-

tem jest: 

• świadczenie kompleksowe – wtedy 

obowiązuje stawka 23 proc. VAT, 

• szereg odrębnych świadczeń związa-

nych 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). 

Dokonanie takiej kwalifikacji, jak również 

rodzaj wykonywanych czynności, determi-

nuje sposób opodatkowania transakcji, w 

tym również zastosowanie właściwej staw-

ki VAT – wymienionej w art. 41 ust. 1 (22 a 

obecnie 23%) albo w art. 41 ust. 2 (7 a 

obecnie 8%) ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług. (…) 

Konieczne jest zatem obecnie – po stronie 

firm świadczących usługi związane z droga-

mi – sprawdzenie czy prawidłowo opodat-

kowują usługi VATem. Po stronie zaś za-

mawiających – istotne jest sprawdzenie 

czy usługi zamawiane są w sposób opty-

malny a oferenci stosują właściwe stawki. 

Odliczenie VAT z tego rodzaju usług zasad-

niczo nie jest możliwe (lub znacznie ogra-

niczone). Są to bowiem zwykle zadania 

publiczne.  

Kancelaria w 

mediach  



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią 

Doradztwa Podatkowego. Posia-

damy wieloletnie doświadczenie 

w obsłudze podatkowo – praw-

nej dużych i średnich polskich 

firm oraz międzynarodowych 

korporacji jak również sektora 

publicznego. 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. 

Nasze atuty: 

• Jesteśmy polską, średniej wiel-

kości firmą a nie międzynaro-

dową korporacją - zatem zaw-

sze podchodzimy do naszych 

Klientów indywidualnie,  

• Jesteśmy elastyczni, odpowia-

damy na potrzeby naszych 

Klientów, 

• Zawsze jest z nami dobry kon-

takt, 

• Jesteśmy dla Państwa dostępni 

- mogą Państwo do nas za-

dzwonić czy napisać, kiedy te-

go Państwo potrzebują,  

• Więcej się staramy – dla nas 

każdy Klient jest tak samo waż-

ny, 

• Szanujemy Państwa czas i zaj-

mujemy się sprawami kom-

pletnie od A do Z nie angażując 

nadmiernie Państwa lub Pań-

stwa pracowników, 

• Posiadamy wieloletnie do-

świadczenie w obsłudze podat-

kowo – prawnej dużych i śred-

nich polskich firm oraz między-

narodowych 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 

W imieniu całego 

Zespołu Kancelarii 

z yczymy naszym 

Klientom i 

Sympatykom, mimo 

trudnego czasu, 

Wesołych i Spokojnych 

S wiąt Wielkanocnych.  


