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Szańowńi Pań stwo, 
 

w kwietniowym biuletynie dzielimy się z Państwem kolejnymi, ważnymi informacjami 

podatkowymi.   

Unijny Trybunał wyraził swoje wątpliwości co do zgodności z prawem UE polskiej, 20% 

sankcji VAT, w przypadku karania podatnika, który owszem popełnił błąd ale brak było 

przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczuplenie wpływów do skarbu państwa. 

Ten sam sąd orzekł też, iż Fiskus nie miał racji żądając od przedstawicieli polskiej ga-

stronomii zapłaty zaległego podatku w przypadku stosowania przez nich stawki 5 % 

VAT przy sprzedaży posiłków na wynos.  

Ponadto, TSUE rozstrzygnie w przyszłości wątpliwości co do VATu w projektach para-

solowych. Z wnioskami o wydanie orzeczeń w sprawach OZE i azbestu zwrócił się do 

niego NSA.  

Opisujemy też ciekawą interpretację: Dyrektor KIS zgodził się na stosowanie przez 

podatnika jednorazowej amortyzacji budynku, w którym zamierza on produkować 

towary związane z przeciwdziałaniem Covid-19.  

Wspominamy również o objaśnieniach Ministerstwa do nowych przepisów VATow-

skich.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Dania na wynos z 5% VAT 
 

22 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-

pejskiej  (TSUE) wydał orzeczenie istotne dla branży ga-

stronomicznej w Polsce. Podmiotom z tej branży (np. 

barom szybkiej obsługi, drive in czy foodtruckom) fiskus 

kwestionował, kilka lat temu –  w dość głośnych spra-

wach, prawo do zastosowania 5% stawki VAT przy sprze-

daży posiłków na wynos. Ministerstwo Finansów wydało 

też interpretację ogólną (z dnia 24 czerwca 2016 r. o 

sygn. PT1.050.3.2016.156) zgodnie z którą sprzedaż po-

siłków na wynos stanowi świadczenie usługi gastrono-

micznej i nie może być opodatkowana 5% VAT.  

Sprawa dotyczyła polskiego podatnika będącego franczy-

zobiorcą w ramach sieci placówek gastronomicznych 

szybkiej obsługi. Prowadzi on sprzedaż gotowych posił-

ków i dań, takich jak kanapki, sałatki, frytki, koktajle 

mleczne itd. Produkty te są podawane na plastikowej 

tacy, z którą klient otrzymuje papierowe serwetki, a do 

niektórych produktów plastikowe sztućce czy rurkę. Po-

siłki i dania są przygotowywane na miejscu 

z półproduktów, mogą być serwowane na ciepło lub 

zimno w postaci gotowej do spożycia w lokalu lub na 

wynos. W ramach swojej działalności gospodarczej firma 

stosuje różne metody sprzedaży. Produkty są sprzedawa-

ne albo wewnątrz restauracji, albo z okienek zewnętrz-

nych restauracji, albo wewnątrz galerii handlowych 

w wyznaczonych strefach restauracyjnych. We wrześniu 

2016 r. organ podatkowy przeprowadził kontrolę dekla-

racji VAT oraz obliczania i wpłacania tego podatku za 

okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. W wyniku tej 

kontroli, uznając, że cała działalność skarżącego 

w postępowaniu głównym powinna zostać zakwalifiko-

wana jako „usługi związane z wyżywieniem”, podlegające 

opodatkowaniu VAT według stawki 8%, a nie jako dosta-

wy „gotowych dań”, do których ma zastosowanie stawka 

VAT 5%, jak to zadeklarował skarżący, organ podatkowy 

decyzją z dnia 21 kwietnia 2017 r. skorygował kwotę VAT 

należnego podatnika.  

TSUE orzekł jednak, iż pojęcie usług restauracyjnych i 

cateringowych obejmuje dostarczanie żywności wraz z 

odpowiednimi usługami wspomagającymi, mającymi na 

celu umożliwienie natychmiastowego spożycia tej żyw-

ności przez klienta końcowego. Jeżeli zatem klient końco-

wy podejmie decyzję o nieskorzystaniu z zasobów mate-

rialnych i ludzkich udostępnionych mu przez podatnika w 

związku z konsumpcją dostarczonej żywności, należy 

uznać, że z dostawą tej żywności nie wiąże się żadna 

usługa wspomagająca. 

Amortyzacja budynku zw. z przeciwdziałaniem COVID-19 

Dyrektor KIS wydał 13 kwietnia ciekawą interpretację podatkową 

(sygn 0115-KDIT3.4011.786.2020.2.PS ) dotyczącą amortyzacji 

środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów 

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.  

Z pytaniem zwróciła się Spółka – polski wytwórca odzieży i pościeli 

szpitalnej oraz operacyjnej wielokrotnego użytku, a także podkła-

dów i serwet operacyjnych. Produkcja dostarczana jest na potrze-

by Służby Zdrowia w trybie zamówień publicznych. W związku z 

tym produkty te spełniają wymagania zasadnicze dla wyrobów 

medycznych określonych mocą ustawy o wyrobach medycznych 

oraz innych norm obszarowych. Odzież chirurgiczna (fartuchy, 

spodnie, czepki) jak i obłożenia chirurgiczne spełniają wymagania 

zasadnicze norm europejskich dla wyrobów medycznych. Spółka 

planuje zakup budynku produkcyjnego wraz z działką, na której 

jest posadowiony oraz skorzystanie z możliwości danej przez art. 

52s ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (PIT.), tj. jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. 

Budynek w dacie przyjęcia go do używania będzie zdatny i kom-

pletny do używania tj. produkcji ww. wyrobów.  

Fiskus zgodził się z podatnikiem i uznał, że skoro w budynku tym 

będą produkowane towary związane z przeciwdziałaniem COVID-

19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a art. 52s ust. 2 usta-

wy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi katalog 

otwarty towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o 

którym mowa w ww. ustawie, to uznać należy, że wytwarzane w 

budynku towary, będą wypełniać dyspozycję zawartą w treści ww. 

art. 52s ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

a nabyty budynek, w którym produkowane będą te wyroby/

towary/odzież, będzie środkiem trwałym, o którym w ww. art. 52s 

ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 

którego będzie można dokonać jednorazowego odpisu amortyza-

cyjnego w miesiącu nabycia tego budynku i wprowadzenia go do 

ewidencji środków trwałych i wnip. 



Zagadnienia podatkowe w projektach odnawialnych źródeł energii (OZE) i innych 
„parasolowych” zawsze były problematyczne. Podmioty z sektora finansów publicznych 
często nie mają pewności, czy VAT w projekcie mogą uznać za kwalifikowany, czy sama dota-
cja powoduje zapłatę podatku i czy należy wystawiać fakturę. Kolejną odsłoną sporu są dwa 
postanowienia NSA o zwróceniu się do TSUE z zapytaniem o VAT w dotacji na OZE i azbest. 

W pierwszym z nich (postanowienie z dnia 16 kwietnia 2021 r., sygn. I FSK 1645/20) NSA 
pyta: Czy przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE (…) należy interpretować w ten sposób, że 
gmina (organ władzy publicznej) działa w charakterze podatnika VAT realizując projekt, któ-
rego celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprzez zobowiązanie się 
na mocy zawartej z właścicielami nieruchomości umowy cywilnoprawnej do wykonania i 
montażu systemów odnawialnych źródeł energii na ich nieruchomościach, oraz – po upływie 
określonego czasu – do przekazania własności tych systemów na rzecz właścicieli nierucho-
mości? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze, czy do podstawy opodat-
kowania w rozumieniu art. 73 tej dyrektywy należy wliczyć otrzymane przez gminę (organ 
władzy publicznej) dofinansowanie ze środków europejskich na realizację projektów doty-
czących odnawialnych źródeł energii?   

Drugie zaś dotyczy azbestu – NSA postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 r., sygn. I FSK 
1490/20 zadaje następujące pytanie: Czy przepisy dyrektywy (…)  powinno się interpretować 
w ten sposób, że należy uznać za podatnika VAT gminę (organ władzy publicznej) w zakresie 
realizacji programu usuwania azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie tej gminy, 
stanowiących własność mieszkańców, którzy nie ponoszą z tego tytułu żadnych wydatków? 
Czy też taka działalność stanowi aktywność gminy jako organu władzy publicznej, podejmo-
waną w celu realizacji jej zadań, służących ochronie zdrowia i życia mieszkańców oraz ochro-
nie środowiska, w związku z którą gmina nie jest uważana za podatnika VAT? 
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15 kwietnia 2021r. TSUE orzekł, iż podatnik nie powinien być karany 20 % sankcją VAT, 
którą przewidują polskie przepisy, gdy popełnił jedynie błąd w ocenie co do podlegania 
transakcji VAT, jeżeli błąd ten cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczu-
plenia wpływów do skarbu państwa. Postępowanie polskich organów skarbowych nie mo-
że naruszać unijnych zasad proporcjonalności i neutralności VAT. Sankcje nie mogą zatem 
wykraczać poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia celów obejmujących zapewnienie 
prawidłowego poboru podatku i zapobieganie oszustwom podatkowym. Sposób ustalania 
sankcji w polskich przepisach, stosowany automatycznie, nie daje organom podatkowym 
możliwości zindywidualizowania nałożonej sankcji w celu zapewnienia, by nie wykraczała 
ona poza to, co jest niezbędne do realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidło-
wego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym. Sprawa dotyczyła podatni-
ka –  Spółki Grupa Warzywna, która nabyła nieruchomość zasiedloną przez ponad dwa 
lata. Następnie Grupa złożyła deklarację VAT, w której wskazała nadwyżkę VAT i wystąpiła 
o jej zwrot. W wyniku kontroli Urząd Skarbowy stwierdził, że Grupa nie była uprawniona 
do odliczenia VAT naliczonego z uwagi na brak oświadczenia o VAT. Następnie Grupa złoży-
ła korektę deklaracji podatkowej uwzględniającą nieprawidłowości stwierdzone przez or-
gan. Pomimo złożenia korekty Naczelnik US wydał decyzję nakładającą na Grupę sankcję. 

Podatńik ńie 
moz e byc  ka-
rańy za kaz dy 
błąd  
 

 
VAT w projek-
tach OZE i 
usuwańia 
azbestu – w 
sprawie wy-
powie się 
TSUE 
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Dalsze zmiany  

Zapraszamy na V Forum RB 
 

Jest to konferencja organizowana przez wydawcę „Finansów 

Publicznych”, skierowana do osób zajmujących się zagadnie-

niami z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w jed-

nostkach sektora finansów publicznych. Forum stanowi do-

skonałą okazję do aktualizacji wiedzy na temat obowiązują-

cych przepisów. Spotkanie stwarza również możliwość zasię-

gnięcia opinii ekspertów, a także wymiany doświadczeń z 

innymi uczestnikami. 

 

Joanna Rudzka omówi bieżące problemy podatkowe w sekto-

rze finansów publicznych: 

 

• Objaśnienia podatkowe dotyczące ustalenia VAT od kon-

traktów drogowych, czyli umów obejmujących utrzyma-

nie drogi, remonty, odśnieżanie, oczyszczanie, monitoro-

wanie, koszenie trawników czy oznakowanie – kiedy 

23%, a kiedy 8% VAT, 

• JPK – aktualne problemy w kontekście niejasnych stano-

wisk organów podatkowych (sprzedaż lokali a GTU, ozna-

czenia TP, MPP), 

• Zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT, np. nowe zasady 

korekty obrotu VAT – wpływ na sektor finansów publicz-

nych, 

• Plany wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur – 

główne założenia i wpływ na rozliczenia jsfp, 

• VAT w dotacjach, subwencjach i dofinansowaniach po 

raz kolejny – w oczekiwaniu na uchwałę NSA, 

• Opłaty przekształceniowe po wyroku TSUE. 

 

Zapisy: https://rb.finansepubliczne.pl/zgloszenie/ 

Objaśnienia do 
„uproszczonego” VATu 

 

Okazało się, że niedawno „uproszczone” przepisy VATow-

skie („pakiet slim VAT”) wymagają 58 stron objaśnień 

podatkowych. Ministerstwo opublikowało je 23 kwietnia 

2021 r. Dotyczą one zmian wprowadzonych ustawą z dnia 

27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-

rów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 106). Omówiono w dokumencie poszczególne przepi-

sy pakietu Slim VAT z podaniem przykładów ich praktycz-

nego stosowania.  

Jednak, niektóre z nich mogą wydawać się kontrowersyj-

ne np. wymóg nagrywania rozmów z kontrahentem celem 

udowodnienia spełnienia warunków korekty obrotu 

(notatka z rozmowy uznana została przez fiskusa za nie-

wystarczającą). Z drugiej strony, MF przyznaje, że w pew-

nych sytuacjach dokument potwierdzający uzgodnienie 

warunków transakcji może być łącznie również dokumen-

tem potwierdzającym spełnienie uzgodnionych warunków 

transakcji. Przykładowo: zwrot zaliczki za niezrealizowaną 

dostawę (1) podatnik zwraca zaliczkę na konto (2) w tytu-

le wpisuje zwrot za niezrealizowaną dostawę i nr zamó-

wienia.  

Ministerstwo wyjaśnia, że uzgodnieniem (dla potrzeb 

korekty obrotu VAT) może być np. zawarcie umowy okre-

ślającej w jakich sytuacjach nabywca uzyskuje prawo do 

odzyskania części wynagrodzenia, np. ze względu na przy-

znany mu w ustalonych warunkach rabat. Przesłanki uza-

sadniające obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty 

podatku należnego mogą być również zawarte w regula-

minach realizacji sprzedaży lub ogólnych warunkach umo-

wy, których akceptacja dokonywana jest w momencie 

przystąpienia nabywcy do transakcji.  



 
Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota nr. 7 

pt.  NSA o zasadności postanowienia 

w  przedmiocie pozostawienia bez rozpa-

trzenia wniosku o wydanie interpretacji 

indywidualnej 

Obserwujemy obecnie, że Krajowa Infor-

macja Skarbowa odmawia podatnikom 

wydania interpretacji indywidualnej w ich 

sprawach. Jednym z takich sporów – gdzie 

jako podstawę odmowy Miastu interpreta-

cji wskazano brak podania przez wniosko-

dawcę PKWiU świadczonej usługi - zajął się 

Naczelny Sąd Administracyjny w niedaw-

nym wyroku.  

 

Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota nr. 8 

pt.  Przekształcenie użytkowania wieczy-

stego a VAT – po orzeczeniu TSUE 

25 lutego 2021r. Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, iż przy 

przekształceniu prawa użytkowania wieczy-

stego nieruchomości w prawo pełnej wła-

sności w zamian za uiszczenie opłaty na 

rzecz gminy będącej właścicielem nierucho-

mości, co pozwala jej na uzyskanie z tego 

tytułu dochodu o charakterze stałym,  gmi-

na działa w charakterze podatnika VAT. 

Zaś, przekształcenie stanowi dostawę to-

warów w rozumieniu VAT. Znaczenie wyro-

ku jest niebagatelne. Okazuje się, iż dotych-

czasowa praktyka, zarówno Gmin jak i fi-

skusa, była błędna. Sprawa wróci teraz do 

WSA we Wrocławiu, który uwzględnić musi 

tezy orzeczenia TSUE. Najprawdopodob-

niej, należy też oczekiwać zajęcia stanowi-

ska (np. w drodze interpretacji ogólnej) 

przez Ministerstwo Finansów. .(…) 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Joanna Rudzka odpowiadała na pytania 

czytelników Miesięcznika Finanse Publiczne  

Czy wpływy instytucji  kultury ze streamingu 

koncertu w Internecie powinny być opodat-

kowane tak samo jak wpływy z biletów na 

zwykły koncert? Jak prawidłowo ustalić 

stawkę VAT od wpływów z opłat za zużycie 

mediów w lokalach wynajmowanych innym 

podmiotom, jeśli na podstawie niektórych 

umów koszty te są wliczane do czynszu naj-

mu, a na podstawie pozostałych – naliczane 

odrębnie? Czy transakcje sprzedaży lokali 

powinny być oznaczane kodem GTU_10 w 

ewidencji JPK_VAT?  Szczegóły w numerze 

kwietniowym.  

 

Artykuł w Infor pt. Jak stosować oznaczenie 

GTU_10 w JPK_VAT? 

W interpretacji z 15 lutego 2021 r. Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej zajął się kwe-

stią oznaczania transakcji sprzedaży lokalu 

kodem identyfikującym GTU_10 w ewidencji 

JPK_VAT. Do KIS z zapytaniem zwrócił się 

podatnik prowadzący działalność dewelo-

perską, jednakże sprawa dotyczyć może 

również innych branż, w tym sektora finan-

sów publicznych, zwłaszcza samorządów 

sprzedających lokale mieszkalne i użytkowe.  



 

Wspieramy sektor FP w:  

• projektach parasolowych, 

OZE, 

• opodatkowaniu dotacji VA-

Tem, 

• określeniu kwalifikowalności 

VAT w projektach, 

• kalkulacji pre-współczynnika 

VAT, 

• odzyskiwaniu podatku VAT 

naliczonego, 

• w 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 

 

Sektor publiczńy: 

końtakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 
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