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Szanowni Pan stwo, 
 

Ministerstwo Finansów, w uzasadnieniu do jednego z nowych projektów ustaw, przy-

znaje, że zgodnie z prowadzonym cyklicznie badaniem Narodowego Banku Polskiego 

„Szybki Monitoring NBP – analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” zmiany podatkowo

-regulacyjne pozostają od lat jedną z najważniejszych barier dla rozwoju i inwestycji 

przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce. Choć w raporcie z lipca 2020 roku większym 

wyzwaniem dla firm okazało się przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii 

wywołanej przez COVID-19, jeszcze w czwartym kwartale 2019 roku przepisy zmienia-

jące się w sposób turbulentny i niekorzystny oraz dynamicznie rosnące koszty działal-

ności wymieniane były przez firmy jako kluczowe bariery w prowadzonej działalności 

gospodarczej. Niemniej jednak, w naszym czerwcowym biuletynie najwięcej miejsca 

zajęły właśnie kolejne zmiany w podatkach: te planowane jak i te, które weszły nie-

dawno w życie i wymagają obecnie doprecyzowania.   

Omawiamy ponadto zmodyfikowane w czerwcu zmiany w rozporządzeniu o JPK VAT z 

deklaracją oraz odpowiedź resortu na zapytanie poselskie o kwalifikowalność VAT w 

RFIL.  

Zapraszamy też Państwa serdecznie do uczestnictwa w XIX Samorządowym Forum 

Kapitału i Finansów, które odbędzie się 6-7 października 2021 r. w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach. Nasza Kancelaria podsumuje podatkowe pro-

blemy samorządów w 2021r.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Ministerstwo wyjaśnia pa-
kiet VAT e-commerce 

 

Z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono do ustawy o VAT 

szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i impor-

tu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej. Zmiany 

wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2021 r. stanowią 

implementację unijnego pakietu e-commerce. Minister-

stwo opublikowało projekt objaśnień podatkowych, w 

których zawiera stanowisko co do najważniejszych rozwią-

zań pakietu.  

W projekcie omówiono: 

• wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odle-

głość WSTO (definicję, miejsce dostawy), 

• sprzedaż na odległość towarów importowanych SOTI 

(definicję, miejsce dostawy), 

• rolę operatorów interfejsów elektronicznych 

(platform), 

• procedury szczególne tzw. One Stop Shop – OSS 

(procedura unijna i nieunijna), 

• procedura szczególna tzw. Import One Stop Shop – 

IOSS (procedura importu), 

• uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i 

odroczenia płatności podatku z tytułu importu towa-

rów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 

euro (tzw. „USZ”). 

Projekt objaśnień zawiera wiele praktycznych przykładów. 

Propozycje zmian w PIT i CIT dot. innowacji 

Opublikowano propozycje nowych rozwiązań w PIT i CIT mają-

cych na celu zwiększenie innowa-

cyjności polskiej gospodarki.  Pro-

jekt wprowadza, dla Centrów Ba-

dawczo Rozwojowych, możliwość 

odliczenia w ramach ulgi B+R kosz-

tów kwalifikowanych wymienio-

nych w ustawach podatkowych w 

wysokości 200%, również kosztów 

kwalifikowanych uzyskania i utrzy-

mania patentu. Ponadto, projekt 

przewiduje wprowadzenie katalo-

gu kosztów kwalifikowanych—poniesionych przez podatnika 

będącego płatnikiem z tytułu wypłacanych należności na podsta-

wie umowy o pracę lub na podstawie umów cywilno-prawnych 

pracownikom, którzy w co najmniej 50% czasu pracy/

świadczenia usługi poświęcają na realizację działalności badaw-

czo-rozwojowej.  Ulga na prototyp pozwoli odliczyć od podstawy 

opodatkowania koszty produkcji prób-

nej nowego produktu lub wprowadze-

nia takiego produktu na rynek. Będzie 

też można korzystać w sposób symulta-

niczny z ulgi na działalność badawczo-

rozwojową przez podatnika osiągające-

go dochód z praw własności intelektual-

nej, który objęty jest reżimem IP Box. 

Podatnik prowadzący pozarolniczą dzia-

łalność gospodarczą będzie mógł też 

odliczyć 50% kosztów na robotyzację. 

Przez robota przemysłowego rozumieć się będzie automatycznie 

sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub 

mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiada-

jącą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastoso-

wań przemysłowych.  

Kwalifikowalność VAT w RFIL  

 

W odpowiedzi z 28 maja 2021 r. o sygn. PT1.054.5.2021 na 

interpelację poselską nr 20492 Ministerstwo Finansów zajęło 

stanowisko w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ra-

mach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwestia 

kwalifikowalności wydatków (w tym VAT) związana jest—

argumentuje MF - z założeniami i zasadami funkcjonowania 

tego programu, a nie z zasadami zawartymi w przepisach o 

VAT. JST mogą – w odniesieniu do określonych czynności – 

posiadać status podatnika VAT. W takiej sytuacji ciążą na nich 

obowiązki i przysługują im prawa wynikające z przepisów i 

zasad funkcjonowania systemu VAT, w tym prawo do obniże-

nia podatku należnego o podatek naliczony. Przepisy o VAT 

nie ograniczają możliwości pozyskania dofinansowania od 

podmiotu trzeciego lub z zewnętrznego funduszu na kwotę 

VAT. Dodatkowo Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 

pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych do zadań izb należy udzielanie wyja-

śnień na wystąpienia jst w sprawach dotyczących stosowania 

przepisów o finansach publicznych.  



Ministerstwo przedstawiło zmodyfikowaną propozycję zmian w Rozporządzeniu o JPK 
(rozporządzenia z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 
zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i 
usług). Konieczność zmiany nastąpiła w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi 
i postulatami podatników a także w związku z procedowanym projektem ustawy wdrażają-
cej tzw. pakiet VAT e-commerce. Zmiany obejmują m.in.: (1) oznaczenia w zakresie grup 
towarów i usług (GTU), (2) procedury, (3) paragony z NIP do kwoty 450 zł uznane za faktury 
uproszczone, (4) faktury dokumentujące przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną 
odległość, wystawiane w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do 
świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem 
samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przy-
brzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, (5) kwestie zmniejszenia podatku naliczone-
go, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy oraz (6) konsekwencje wdrożenia pakietu e-
commerce. 

W JPK nie będzie się już stosowało oznaczenia „MPP” ani w sprzedaży ani w zakupach. Co 
może być istotne dla jednostek samorządu terytorialnego, dookreślono, że oznaczenie 
„GTU_10” dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów 
w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i 
gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 
ust. 1 ustawy o VAT. Uregulowano też wyłączenie dla stosowania oznaczenia „TP” w przy-
padku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonu-
jącym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Pań-
stwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Doprecyzowano ponad-
to, przypisanie do usług o charakterze niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, 
symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 2015.   
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Ministerstwo opublikowało kolejny pakiet zmian w ramach Polskiego Ładu. Proponowana 
Ulga IPO ma w założeniu wspierać proces poszukiwania kapitału w ramach pierwszej emisji 
na giełdzie. Emitent będzie mógł odliczyć do 150 % kosztów Pierwszej Oferty Publicznej. 
Poprawiony ma też być tzw. Estoński CIT—pozostać mają tylko dwa warunki, tj. wymóg 
prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalno-
ści operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników oraz prosta struktura właści-
cielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej 
struktury. Zgodnie z proponowanymi przepisami odnośnie ulgi konsolidacyjnej, podatnik 
ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki 
kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy 
opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość 
takiego pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpo-
wiadającej wartości 250.000 zł. Projekt przewiduje ponadto złagodzenie warunków two-
rzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych oraz zabezpiecza takie podatko-
we grupy przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności uzyskiwanej 
przez taką grupę. Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.  

Nowe propo-
zycje podatko-
we dla inwe-
storo w 

 
Modyfikacja 
zmian w roz-
porządzeniu o 
JPK (TP, MPP, 
usługi niema-
terialne, fak-
tury uprosz-
czone i inne) 
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Dalsze zmiany  

Zapraszamy na XIX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów  

 

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w XIX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się 6-7 października 

2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów wyrosło na naj-

większą, profesjonalną konferencję dla władz samorządowych w Polsce, podczas której dyskutuje się o problemach wykorzysta-

nia zasobów i aktywów, którymi samorząd dysponuje, do jak najskuteczniejszego realizowania polityk, strategii i zadań o charak-

terze lokalnym. Wspólnie z prezydentami, burmistrzami, wójtami, starostami i radnymi debatują skarbnicy, sekretarze i wyżsi 

urzędnicy samorządowi o kluczowych problemach i sposobach ich rozwiązywania. Nasza Kancelaria zaprezentuje najważniejsze 

problemy podatkowe samorządów w 2021r.  Zapisy: http://www.samorzadoweforum.pl/rejestracja/ 

Porozumienie inwestycyjne, ulga na ekspansję, PSH, opo-
datkowanie usług finansowych oraz Grupy VAT 

 
Opublikowano kolejne propozycje zmian w podatkach (projekt z 22 czerwca 2021r. ustawy o zmianie PIT, CIT i in-

nych ustaw). Ministerstwo przyznaje, że zgodnie z prowadzonym cyklicznie badaniem NBP zmiany podatkowo-

regulacyjne pozostają od lat jedną z najważniejszych barier dla rozwoju i inwestycji przedsiębiorstw niefinanso-

wych w Polsce. Tym razem zatem, Ministerstwo proponuje specjalną interpretację podatkową dla zagranicznych 

inwestorów – porozumienie inwestycyjne. Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł zawrzeć 

z inwestorem, na jego wniosek, umowę w sprawie skutków podatkowych planowanej lub rozpoczętej w Polsce 

inwestycji.  

Przewidziana w noweli ulga na ekspansję skierowana jest do podatników, u których w następstwie poniesienia 

określonych wydatków (m.in. związanych z uczestnictwem w targach, na których prezentowane są produkty, dzia-

łaniami promocyjnymi, a także przygotowaniem koniecznej dokumentacji) doszło do zwiększenia przychodów ze 

sprzedaży produktów. Inne plany to: opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych oraz Polska Spółka Hol-

dingowa czyli nowy reżim podatkowy dostępny dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagra-

niczne spółki zależne, który będzie opierał się na następujących filarach: (1) zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend 

otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych; (2) pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udzia-

łów/akcji w spółkach zależnych. 

Ministerstwo zamierza wprowadzić do polskich przepisów możliwość uzyskania statusu podatnika podatku od to-

warów i usług przez grupę podatników— czyli Grupy VAT. Skutkiem rozwiązań ma być umożliwienie traktowania 

podmiotów, którzy są ściśle powiązani pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym, nie jako od-

rębnych podatników VAT, lecz jako jednego podatnika. Dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty nale-

żące do grupy nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność wewnątrz grupy.  



 
Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota nr. 

12 pt.  Drugie podejście do uproszczenia 

VATu –  czyli Slim VAT II i jego możliwy 

wpływ na jst 

 

Rada Ministrów przyjęła 26 maja 2021r. 

kolejne propozycje zmian w podatku od 

towarów i usług (tzw. SLIM VAT II). Obec-

nie pracuje nad nimi Parlament.  W samej 

ustawie o VAT planowane zmiany dotyczą: 

(…) ulgi na złe długi, modyfikacji definicji 

„państwa członkowskiego” oraz 

„terytorium Unii Europejskiej”; 100% odli-

czeń od wydatków na samochody 

(wydłużenie terminu na złożenie informa-

cji o poniesieniu pierwszego wydatku na 

pojazd samochodowy wykorzystywany 

wyłącznie do działalności gospodarczej 

podatnika, w powiązaniu z momentem 

złożenia JPK za zakończony okres); odlicze-

nia VAT po upływie terminu na odliczenie 

na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów 

rozliczeniowych, w których podatnik bę-

dzie mógł dokonać odliczenia przez korek-

tę deklaracji, dopuszczenia – opcjonalnie – 

możliwości składania zgodnego oświadcze-

nia dostawcy i nabywcy o wyborze opodat-

kowania nieruchomości w akcie notarial-

nym; uregulowania kwestii uwalniania 

środków przeksięgowanych z zamykanego 

rachunku VAT na tzw. rachunek technicz-

ny, wprowadzenia możliwości wydania 

zgody na uwolnienie środków z rachunku 

VAT, jeżeli posiadane przez podatnika 

zaległości podatkowe zostały odroczone 

lub rozłożone na raty. 

Nowości przewidziane w ustawie Prawo 

bankowe dotyczą zaś: 

• konsolidacji środków na rachunku 

VAT, 

• możliwości przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku VAT na 

składki na ubezpieczenie rolników, 

• realizacji uwalniania środków z ra-

chunków technicznych.. 

Wybrane z nich, które mogą wpłynąć na 

sektor samorządowy, opisujemy w niniej-

szej publikacji. (…) 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

 

Artykuł w Infor pt. Błąd w rozliczeniach nie 

jest oszustwem podatkowym 

15 kwietnia 2021 r Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej orzekł, iż podatnik nie po-

winien 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 

uszczuplenia wpływów do skarbu państwa. 

Postępowanie polskich organów skarbowych 

nie może naruszać unijnych zasad proporcjo-

nalności i neutralności VAT. Sankcje nie mo-

gą zatem wykraczać poza to, co jest niezbęd-

ne do osiągnięcia celów obejmujących za-

pewnienie prawidłowego poboru podatku 

i zapobieganie oszustwom podatkowym. 

Sposób ustalania sankcji w polskich przepi-

sach, stosowany automatycznie, nie daje 

organom podatkowym możliwości zindywi-

dualizowania nałożonej sankcji w celu za-

pewnienia, by nie wykraczała ona poza to, 

co jest niezbędne do realizacji celów polega-

jących na zapewnieniu prawidłowego pobo-

ru podatku i zapobieganiu oszustwom po-

datkowym. (…) 



 

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 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 

 


