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Szanowni Pan stwo, 
 

w majowym wydaniu naszego newslettera zwracamy Państwa uwagę na istotną 

uchwałę NSA w zakresie  kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego 

wszczynania postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu prze-

dawnienia, którą to praktykę obserwujemy od kilku lat.  

Naszym samorządowym Klientom polecamy  lekturę omówienia orzeczenia NSA doty-

czącego traktowania dla potrzeb VAT systemów rowerów miejskich. Ogromne poru-

szenie w sektorze samorządowym wywołał też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 

lutego 2021r. w sprawie podatku od nieruchomości należących do osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą, ale niewykorzystywanych w tej działalności 

(polecamy najnowszą „Wspólnotę” z komentarzem praktycznym Kancelarii).  

Omawiamy ponadto objaśnienia resortu finansów w zakresie rezydencji podatkowej, 

które mogą być istotne w dobie dużej mobilności pracowników i pracy zdalnej.  

Wspominamy też o interpretacji ogólnej dotyczącej wymiany udziałów oraz przytacza-

my informacje Ministerstwa o formach raportowania MDR i informacji o publikacji 

strategii podatkowej.  

 

 

 Miłej lektury! 

 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł , iż Gmina, reali-

zując zadania własne określone w art. 7 ustawy z 8 maca 

1990 r. o samorządzie gminnym (u.s.g.), działa jako organ 

władzy publicznej – w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(u.p.t.u.), jedynie wówczas, gdy korzysta ze środków praw-

nych o charakterze władczym, właściwych władzy państwo-

wej, z możliwością jednostronnego rozstrzygania o sferze 

praw i obowiązków drugiej strony stosunku prawnego oraz 

stosowania środków przymusu państwowego. Poza tą sferą 

pozostaje realizacja tych czynności na podstawie zawartych 

umów cywilnoprawnych, w ramach których gmina działa na 

tych samych warunkach prawnych, co prywatny przedsię-

biorca. Usługa wypożyczenia przez miasto roweru miejskie-

go, wymagająca dokonania zapłaty tzw. opłaty inicjalnej, ma 

charakter odpłatny – w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. 

w zw. z art. 8 ust. 1 u.p.t.u. – i wykonywana jest przez mia-

sto jako podatnika w ramach działalności gospodarczej (art. 

15 ust. 1 i 2 u.p.t.u.), bez względu na to, że pobór opłaty za 

korzystanie z wypożyczonego roweru dokonywany jest do-

piero po przekroczeniu określonego limitu czasu.  

Sprawa dotyczyła Miasta, które zrealizowało inwestycję, w 

ramach której powstała sieć stacji rowerowych wraz z kom-

pletnym wyposażeniem (w tym z systemem informatycz-

nym oraz niezbędnymi licencjami). Sieć będzie wykorzysty-

wana do odpłatnego wypożyczania rowerów na rzecz zain-

teresowanych podmiotów. Zgodnie z regulaminem, aby 

korzystać z systemu wypożyczania roweru miejskiego zain-

teresowany podmiot gospodarczy/osoba fizyczna nieprowa-

dząca działalności gospodarczej jest/będzie zobowiązany/na 

do rejestracji w systemie informatycznym i akceptacji regu-

laminu korzystania z rowerów miejskich. Dodatkowo ko-

nieczne jest/będzie dokonanie zapłaty tzw. opłaty inicjalnej 

w wysokości minimum 10 zł, która jest/będzie niezbędna do 

aktywacji konta i wypożyczenia roweru miejskiego. Wpłaco-

na kwota jest/będzie wykorzystywana jako zapłata za korzy-

stanie z roweru miejskiego, gdy użytkownik wypożyczy ro-

wer na czas powyżej 20 albo 40 minut. Zgodnie bowiem z 

cennikiem, zamieszczonym na ww. stronie internetowej, w 

celu zachęcenia mieszkańców i turystów do korzystania z 

rowerów, pierwsze 20 albo 40 minut jest/będzie bezpłatne. 

Zdaniem miasta, a także Sądu pierwszej instancji, pierwsze 

20 lub 40 minut (w przypadku posiadaczy karty mieszkańca 

miasta) korzystania z rowerów miejskich jest wprawdzie 

nieodpłatne, lecz odbywa się w ramach działalności gospo-

darczej miasta. Zdaniem natomiast organu, usługa wypoży-

czenia przez miasto roweru miejskiego musi być podzielona 

pod względem czasu trwania. W konsekwencji, wykorzysty-

wanie rowerów miejskich przez klienta w ramach bezpłat-

nego limitu w czasie nieprzekraczającym 20 minut lub 40 

minut jest wykonywane poza zakresem działalności gospo-

darczej, w reżimie publicznoprawnym, a co za tym idzie, 

czynności te nie generują podatku należnego dającego pra-

wo do odliczenia podatku VAT naliczonego.  

Ze stanowiskiem organu nie zgodził się NSA.  Co więcej, nie 

zgodził się też ze stanowiskiem miasta, iż pierwsze 20 lub 40 

minut korzystania z rowerów miejskich jest nieodpłatne. 

Konieczne bowiem do aktywacji konta i wypożyczenia rowe-

ru miejskiego „jest/będzie dokonanie zapłaty tzw. opłaty 

inicjalnej w wysokości minimum 10 zł”. NSA podkreśla, że 

fakt niepobierania należności nie decyduje o tym, że usługa 

ta w tym przedziale czasowym nie jest wykonywana w ra-

mach działalności gospodarczej, tym bardziej że za działal-

ność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywa-

nie w sposób ciągły majątku rzeczowego lub wartości nie-

materialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu, a 

nieponoszenie opłaty za ten okres korzystania z roweru ma 

charakter jedynie marketingowy, podyktowany celem za-

chęcenia mieszkańców i turystów do korzystania z tej formy 

przemieszczania i rekreacji. 

Wypoz yczanie rowero w miejskich 



Ministerstwo  informuje o formach raportowania  

W związku z powstaniem Centrum Kompetencyjnego MDR w 

Olsztynie Ministerstwo Finansów informuje, że korespon-

dencję dotyczącą informacji o schematach podatkowych 

MDR-1 należy przekazywać w formie elektronicznej do Dy-

rektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.  

Zaś podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego 

Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie mogą 

skorzystać z dedykowanego adresu: strategiapodatko-

wa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl dla celów składania informa-

cji o adresie strony internetowej, na której została opubliko-

wana strategia podatkowa. Przypominamy, że obowiązek 

sporządzania i podawania do publicznej wiadomości infor-

macji o realizowanej strategii podatkowej przez podmioty o 

przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowe grupy 

kapitałowe wprowadziła nowelizacja ustawy o CIT od 1 stycz-

nia 2021 roku.  
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Naczelny Sąd Administracyjny podjął 24 maja 2021r. 

uchwałę w zakresie  kontroli przez sądy administracyjne 

instrumentalnego wszczynania postępowań karno-

skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedaw-

nienia.  

Był to wynik wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przed-

siębiorców z dnia 18 grudnia 2020 r. o podjęcie na podsta-

wie art. 15 § 1 pkt 2 i art. 264 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 

pkt 7 w zw. z art. 1 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębior-

ców (Dz. U. z 2018 r. poz. 648) uchwały wyjaśniającej: „Czy 

w świetle art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o 

ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 

2188 ze zm.) oraz art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), ocena wszczę-

cia postępowania karnego skarbowego z punktu widzenia 

wywołania wyłącznie 

skutku w postaci wy-

dłużenia postępowa-

nia podatkowego 

poprzedzającego wy-

danie decyzji podatko-

wej i w celu nierozpo-

częcia albo zawiesze-

nia biegu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego w rozumieniu 

art. 70 § 6 pkt 1 oraz art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 

ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli 

legalności tej decyzji?”. 

Treść uchwały: „W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 

2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 

1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena 

przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy 

wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z 

art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po-

datkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w 

granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji”. 

Uchwała NSA o sygn. I FPS 1/21. 

NSA o KKS celem zawieszenia biegu terminu przedawnienia 
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Dalsze zmiany  
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Ministerstwo opublikowało objaśnienia z 29 kwietnia 2021 r. 

dotyczące zasad ustalania miejsca zamieszkania dla celów po-

datkowych (rezydencji podatkowej) osób fizycznych w Polsce 

zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) oraz za-

kresu obowiązku podatkowego osób fizycznych, o którym mo-

wa w art. 3 ust. 1 i 2a ustawy PIT. Celem objaśnień jest przed-

stawienie sposobu prawidłowego wypełnienia obowiązków 

podatkowych przez osoby fizyczne w Polsce. 

Ministerstwo wyjaśnia w Objaśnieniach szczegółowo pojęcie 

ośrodka interesów życiowych. Istnienie w Polsce takiego 

ośrodka oznacza posiadanie ścisłych powiązań osobistych lub 

gospodarczych z Polską. Każda z tych przesłanek podlega sa-

modzielnej ocenie, co jest równoznaczne z tym, że wystarczy 

spełnienie którejkolwiek z nich, aby uznać, że podatnik posiada 

ośrodek interesów życiowych w Polsce. Centrum, czyli 

„skoncentrowanie” interesów osobistych, należy rozumieć jako 

miejsce, z którym podatnik posiada ścisłe powiązania osobiste. 

Powiązania osobiste to występowanie więzi rodzinnych, towa-

rzyskich, podejmowanie aktywności społecznej, kulturalnej, 

sportowej, politycznej, itp. W praktyce, czynnikiem branym 

najczęściej pod uwagę jest obecność w Polsce współmałżonka, 

partnera lub małoletnich dzieci. W związku z tym, wyjazd do 

innego państwa wraz z całą rodziną w większości przypadków 

powodować będzie przeniesienie centrum interesów osobi-

stych do tego państwa. Natomiast wyjazd do pracy za granicę, 

podczas gdy małżonek oraz dzieci pozostają w Polsce, powodo-

wać będzie najczęściej utrzymanie centrum interesów osobi-

stych na terytorium Polski. W przypadku osób żyjących samo-

dzielnie należy w szczególności uwzględnić, w którym państwie 

prowadzone jest samodzielne gospodarstwo domowe i w któ-

rym państwie podatnik uczestniczy w życiu towarzyskim, kultu-

ralnym lub politycznym. Objaśnienia zawierają liczne przykła-

dy. 

MFFiPR wydało dnia 7 maja 2021 r. interpretację ogólną Nr 

DD7.8203.1.2021 dotyczącą stosowania przepisów o podatku 

dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów 

(akcji). 

Interpretacja ogólna dotyczy stosowania przepisów art. 24 ust. 

8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, oraz art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-

nych – w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia 

większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku 

dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w 

okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Warunek odnoszący 

się do półrocznego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 

2015 r. 

Przyjęta wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację 

przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 

i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w 

modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest 

uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udzia-

łów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców 

(akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji za-

wartych w okresie 6 miesięcy. 

Wymiana udziałów—interpretacja ogólna MF 

Objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej 



 

Artykuł Joanny Rudzkiej  w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. Czego 

spodziewać się mogą samorządy po wyro-

ku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 

2021 r. (sygn. SK 39/19) – czy o zwroty 

wystąpią też osoby prawne? 

Ogromne poruszenie w sektorze samorzą-

dowym wywołał wyrok Trybunału Konsty-

tucyjnego („Trybunał”) z 24 lutego 2021r. 

(sygn. SK 39/19) w sprawie podatku od 

nieruchomości należących do osób fizycz-

nych prowadzących działalność gospodar-

czą, ale niewykorzystywanych w tej działal-

ności. Samorządy obawiają się uszczuplenia 

bieżących dochodów oraz lawiny wniosków 

o zwrot nadpłaconego podatku. Trybunał 

zajmował się osobami fizycznymi, jednak, 

potencjalnie istotniejsze skutki dla samo-

rządów mogą mieć roszczenia osób praw-

nych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

wyrok Trybunału nie daje do tego podsta-

wy. Widzimy już jednak orzecznictwo Na-

czelnego Sądu Administracyjnego („NSA”), 

który bardzo szeroko rozumie tezy Trybu-

nału. W artykule omawiam pierwsze wyro-

ki zapadłe po orzeczeniu Trybunału i ich 

praktyczne skutki dla samorządów. Niektó-

re z nich mogą być podstawą do żądania 

zwrotów i pomniejszenia kwoty podatku 

przez osoby prawne. Jest to o tyle aktualna 

kwestia, iż obecnie (w dobie pandemii) 

wiele linii produkcyjnych (czy innych obiek-

tów) ma przestoje, nawet gdy sama firma 

działa. Ponadto, niezwykle trudna będzie tu 

strona dowodowa postępowania. Poniższe 

orzecznictwo dostarcza samorządom kilku 

praktycznych wskazówek w tym zakresie.  

 

Artykuł Joanny Rudzkiej  w Piśmie Samo-

rządu Terytorialnego Wspólnota pt. Wy-

pożyczanie rowerów to działalność gospo-

darcza uprawniająca do odliczenia VAT – 

wyrok NSA 

Zdaniem Fiskusa, usługa wypożyczenia 

przez miasto roweru miejskiego musi być 

podzielona pod względem czasu trwania. 

W konsekwencji, wykorzystywanie rowe-

rów miejskich przez klienta w ramach bez-

płatnego limitu w czasie nieprzekraczają-

cym 20 minut lub 40 minut jest wykonywa-

ne poza zakresem działalności gospodar-

czej, w reżimie publicznoprawnym, a co za 

tym idzie, czynności te nie generują podat-

ku należnego dającego prawo do odliczenia 

podatku VAT naliczonego.  
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej  w Miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Opłaty przekształce-

niowe a VAT 

Wydane niedawno orzeczenie TSUE może 

zupełnie odwrócić praktykę opodatkowa-

nia przez samorządy opłat związanych z 

przekształceniem prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności. Wiąże się to z 

istotnym ryzykiem w 

rozliczeniach VAT z 

tego tytułu. Niestety 

jest to kolejny przypa-

dek, gdy samorządy 

muszą mierzyć się z 

brakiem pewności prawa podatkowego.  

 

Artykuł w Infor pt. Opłata przekształce-

niowa a VAT – dotychczasowa praktyka i 

konieczne zmiany wynikające z orzecze-

nia TSUE w sprawie Wrocławia.  

Zgodnie z ugruntowaną praktyką, opłata 

za przekształcenie użytkowania wieczyste-

go w prawo własności nie stanowi odpłat-

ności za odrębną czynność opodatkowaną 

VAT. Kwota należna z tytułu przekształce-

nia prawa podlega opodatkowaniu, jako 

element ceny za dostawę. Implikuje to 

sposób rozliczania VAT (m.in. moment 

powstania obowiązku podatkowego). 

Oznacza to też, że 

opłata przekształcenio-

wa nie podlega VAT w 

przypadku gdy pier-

wotne ustanowienie 

użytkowania wieczy-

stego nie podlegało VAT. Wielokrotnie na 

takim stanowisku stawały organy podatko-

we jak i sądy administracyjne. Tak też trak-

tują opłatę samorządy. Jednakże, orzecze-

nie Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-

pejskiej . (…) 

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 


