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Szanowni Pan stwo, 
 

od kilku tygodni Ministerstwo Finansów publikuje poszczególne części tzw.  Polskiego 

Ładu, którego podatkowe elementy omawialiśmy w poprzednich wydaniach naszego 

biuletynu. W lipcowym numerze zwracamy zaś Państwa uwagę na opublikowaną 

ostatnio nowelizację - obejmującą m.in. wyposażenie KAS w dodatkowe narzędzie 

kontroli—instytucję nabycia sprawdzającego, czyli kontrolowanego zakupu (przez 

pracownika Urzędu Skarbowego bądź funkcjonariusza urzędu celno-skarbowego) to-

waru lub usługi.  

Resort proponuje ponadto, wprowadzenie specjalnych ulg w PIT i CIT mających zachę-

cać biznes do tego, żeby mocniej włączył się w sponsorowanie nauki, oświaty, sportu i 

kultury np. poprzez umowy sponsoringowe. 

Wspominamy też o najnowszym orzecznictwie w sprawach podatkowych tj.  

• rozstrzygnięciu NSA dotyczącym niedostatecznego dokumentowania 50 % autor-

skich kosztów przez pracownika i pracodawcę, 

• wyroku TSUE o wpływie dodatkowych przychodów z pośrednictwa ubezpiecze-

niowego na odliczenie VAT oraz  

• orzeczeniu WSA w Lublinie, zdaniem którego karanie podatnika dodatkowym 

zobowiązaniem podatkowym w przypadku, gdy Skarb Państwa nie poniósł 

uszczerbku, nie da się pogodzić z zasadą sprawiedliwości, wyrażoną w art. 2 Kon-

stytucji RP.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Dodatkowe wpływy z pośred-
nictwa w sprzedaży gwaran-
cji powodują ograniczenia w 

odliczeniu VAT  
 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 8 lipca 

2021 r. orzeczenie, w którym uznał, że podatnik prowadzą-

cy działalność handlową powinien ujmować w mianowniku 

proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje po-

średnictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one 

bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi”. Zda-

niem Trybunału, są dokonywane przez podatnika w ra-

mach jego głównej działalności. Oznacza to zatem, iż taki 

przedsiębiorca traci prawo do pełnego odliczenia VAT.  

Postępowanie dotyczyło spółki, której główna działalność 

polega na sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego 

i innych artykułów z dziedziny informatyki 

i telekomunikacji. Ponadto oferuje ona rozszerzenie gwa-

rancji na zakupione artykuły, które wynika z umowy ubez-

pieczenia. Zakład ubezpieczeń gwarantuje kupującemu 

naprawę zakupionego artykułu lub ewentualnie jego zastą-

pienie. Organ podatkowy stwierdził, że spółka bezpod-

stawnie odliczyła cały VAT z tego względu, że transakcje 

sprzedaży rozszerzenia gwarancji dokonane były zwolnio-

ne z VAT, a tym samym nie dawały prawa do odliczenia 

VAT . Z tym zgodził się Trybunał. Sygn. C-695/19. 

Nabycie sprawdzające – nowa instytucja kontroli 

Od kilku tygodni Ministerstwo Finansów przedstawia poszcze-

gólne elementy reformy podatkowej. Niektóre ze zmian oma-

wialiśmy już w naszych poprzednich biuletynach. 26 lipca opu-

blikowano jednak kilka nowości – w tym zmiany w ustawie o 

Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Jedną z nich jest wypo-

sażenie organów KAS w dodatkowe narzędzie kontroli – tj. 

instytucja tzw. „nabycia sprawdzającego”. Fiskus weryfikować 

będzie przedsiębiorców pod kątem wywiązywania się przez 

nich z obowiązków związanych z kasami fiskalnymi. O takim 

rozwiązaniu Ministerstwo wspominało w latach poprzednich, 

jednak obecnie znamy już konkretne założenia ustawowe.  

Nabycie sprawdzające będzie obejmowało zbadanie prawidło-

wości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej oraz wydawanie nabywcy paragonu fiskalnego, co 

w praktyce będzie dotyczyło sprawdzenia czy paragon został 

wystawiony zgodnie z przepisami prawa, np. w momencie 

sprzedaży, otrzymania zapłaty. Czynność ta nie będzie miała 

charakteru kontroli podatkowej ani kontroli celno-skarbowej w 

rozumieniu obowiązujących przepisów. Nie będzie to wykluczać 

możliwości przeprowadzenia w podmiotach obowiązanych do 

ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących kon-

troli celno-skarbowej lub kontroli podatkowej w zakresie prawi-

dłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania (odpowiednio 

art. 54 ust. 1 pkt 1, art. 62 ust. 5 pkt 3 ustawy o KAS).  

Niezwłocznie po dokonaniu nabycia towaru lub usługi i spraw-

dzeniu wywiązywania się z obowiązków ewidencjonowania 

sprzedaży i wydawania paragonu, pracownik lub funkcjonariusz 

okazywał będzie sprawdzanemu legitymację służbową oraz 

poinformował o dokonaniu nabycia sprawdzającego i pouczał 

sprawdzanego o jego prawach i obowiązkach. Na żądanie 

sprawdzanego, sprawdzający okaże mu również stałe upoważ-

nienie do dokonania nabycia sprawdzającego.  

Towar nabyty w toku nabycia sprawdzającego, w tym paragon 

fiskalny – o ile taki został wydany - podlegać będzie niezwłocz-

nie zwrotowi (z wyjątkami).  

W toku nabycia sprawdzającego dla potrzeb dokumentowania 

tej czynności stosowany będzie art. 64 ust. 1 pkt 10 ustawy o 

KAS. Dokumentacja przebiegu czynności sporządzana będzie 

poprzez wykonywanie szkiców, kopiowanie, filmowanie, foto-

grafowanie oraz dokonywanie nagrań dźwiękowych. Co więcej, 

do nabycia 

sprawdzającego 

nie będzie się 

stosować przepi-

sów rozdziału 5 

ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. – 

Prawo przedsię-

biorców, o ogra-

niczeniu kontroli 

działalności go-

spodarczej. 

Na cele kontrolo-

wanych zakupów 

utworzony bę-

dzie specjalny 

fundusz.  



Najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) powinno zainteresować 
tych podatników i płatników, którzy nadal stosują 50% autorskie koszty uzyskania przycho-
du bez dostosowania swoich rozliczeń do aktualnych przepisów i najnowszego orzecznic-
twa. Jeżeli pracodawca i pracownik nadal opierają się, dla celów stosowania 50 % kosztów, 
tylko na podziale procentowym wynagrodzenia, opisie stanowiska jako „autorskie” czy na 
zaświadczeniach pracodawcy, mogą być one kwestionowane a szanse na obronę takiego 
stanowiska w sądzie są niskie.  

Zdaniem NSA, w przypadku wykonywania pracy twórczej w ramach stosunku pracy dla 
zastosowania podwyższonych kosztów należy jednoznacznie wykazać nie tylko, że praca 
twórcza została wykonana, tj. że powstał określony utwór, ale że jest on powiązany z okre-
ślonym wynagrodzeniem (honorarium) za konkretną, wykonaną pracę o charakterze twór-
czym. NSA podkreśla, że „zadaniem organów podatkowych nie może być zastąpienie po-
datnika w prawidłowym udokumentowaniu prawa strony do podwyższonych kosztów uzy-
skania przychodu (…) Wykonywanie pracy twórczej wymaga prowadzenia ewidencji prac 
twórczych, która będzie też kontrolowana i akceptowana przez pracodawcę. Dokumenta-
cja ta, co oczywiste winna być prowadzona na bieżąco ”. Wyrok NSA z 1 czerwca 2021 r. 
sygn. II FSK 472/21. 
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Wojewódzki Sądu Administracyjnego w Lublinie wydał 16 lipca 2021 r. wyrok, w którym 
uznał, że organy podatkowe nie mogą ustalać sankcji w VAT niejako automatycznie. Ko-
nieczne jest różnicowanie uchybień podatnika, na te niższej wagi (błędy) i na realne oszu-
stwa. WSA podkreślił, że błędne jest stanowisko organów podatkowych, że ustalenie sank-
cji, przewidzianej w art. 112b u.p.t.u. jest obligatoryjne każdorazowo w sytuacji stwierdze-
nia przez organ podatkowy wymienionych w tym przepisie nieprawidłowości w rozliczeniu 
podatku, a więc bez względu na charakter i wagę uchybień zawartych w deklaracji oraz bez 
względu na fakt złożenia korekty deklaracji uwzględniającej w całości stwierdzone w toku 
kontroli nieprawidłowości, a także bez względu na brak okoliczności wskazujących, że błąd 
ten stanowił oszustwo oraz niezależnie od tego, że wpływy Skarbu Państwa nie uległy 
uszczupleniu, należny bowiem podatek VAT został odprowadzony do Skarbu Państwa. 
 
Sprawa dotyczyła spółki, w której przeprowadzono kontrolę podatkową w zakresie prawi-
dłowości rozliczenia z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Organ usta-
lił, że Spółka nie skorygowała odliczonego podatku naliczonego, wynikającego z nieuregu-
lowanych faktur, w stosunku do których termin 90 dni liczony od dnia upływu terminu ich 
płatności upłynął.  Po zakończonej kontroli podatkowej, Spółka złożyła korektę deklaracji 
VAT-7, w której uwzględniła stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości. Wobec stwier-
dzonych uchybień, organ ustalił jednak dodatkowe zobowiązanie podatkowe. WSA nie 
zgodził się z organem, uzasadniając, że nie da się pogodzić z zasadą sprawiedliwości, wyra-
żoną w art. 2 Konstytucji RP karanie podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym 
w przypadku, gdy Skarb Państwa nie poniósł uszczerbku. 

WSA o niepro-
porcjonalnych 
karach dla po-
datnika 

Dokumentacja 
50 % autor-
skich koszto w  



4 

Dalsze zmiany  

Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie specjal-

nych ulg w PIT i CIT mających zachęcać biznes do tego, żeby 

mocniej włączył się w sponsorowanie nauki, oświaty, spor-

tu i kultury np. poprzez umowy sponsoringowe. Ulga pole-

gać ma na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia 

podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych 

na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyż-

sze i naukę, oprócz uwzględnienia tego rodzaju wydatków 

również w kosztach uzyskania przychodów. Promowana 

będzie działalność podatników, którzy angażują się np. w 

finansowanie stypendiów dla studentów lub sponsorują 

instytucje kultury czy młodego sportowca. 

 

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (o 

PIT) wprowa-

dzony będzie 

nowy art. 

26ha, zgodnie 

z  podatnik 

prowadzący 

będzie mógł 

odliczyć od 

podstawy 

obliczenia 

podatku, 

kwotę stano-

wiącą 50% 

kosztów uzy-

skania przy-

chodów po-

niesionych na 

działalność: 

1) sportową, 

2) kulturalną 

w rozumieniu 

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, 

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę 

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty 

dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 

z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność 

sportową uznawać się będzie koszty poniesione na finanso-

wanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy im-

prezy sportowej. Za koszty uzyskania przychodów poniesio-

ne na działalność kulturalną uznawać się ma zaś koszty 

poniesione na finansowanie instytucji kultury lub działalno-

ści kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i 

publiczne szkoły artystyczne. 

 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność 

wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznawać ma się 

koszty poniesione na stypendia, na finansowanie zatrudnio-

nemu przez podatnika pracownikowi opłat za naukę; finan-

sowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów 

odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane 

programem studiów; sfinansowanie studiów dualnych; czy 

też wynagrodzenie wypłacane praktykantowi.  

 

Niektóre kosz-

ty, np. doty-

czące wyna-

grodzeń stu-

dentów na 

praktykach w 

zakładach 

pracy, będą 

podlegały 

odliczeniu, 

jeżeli będą 

realizowane 

na podstawie 

umowy za-

wartej przez 

podatnika z 

uczelnią, in-

stytutem 

Polskiej Aka-

demii Nauk, 

międzynaro-

dowym instytutem naukowym, Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego lub instytutem badawczym. 

Odliczenie nie znajdzie zastosowania do podatnika będące-

go założycielem uczelni niepublicznej. Koszty będą podle-

gać odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w 

jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy 

obliczenia podatku. Odliczenia dokonywać się będzie w 

zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. 

 

Analogiczne rozwiązanie przewidziane zostało w przepisach 

ustawy o CIT. 

Będą ulgi dla wspierających sport, naukę i kulturę 



 
Artykuł w  Miesięczniku Finanse Pu-

bliczne pt. Dalsze zmiany w JPK_VAT 

 

Wraz z początkiem lipca weszło w życie 

rozporządzenie zmieniające reguły spo-

rządzania JPK_VAT. Potrzeba doprecy-

zowania przepisów wynikała z wątpli-

wości interpretacyjnych dotyczących 

m.in. oznaczania podzielonej płatności, 

podmiotów powiązanych czy usług 

niematerialnych. Część zmian wynika 

też z wdrożenia tzw. pakietu e-

commerce. 

Przepisy zmieniające rozporządzenie 

Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 15 października 2019 r. w spra-

wie szczegółowego zakresu danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych 

i w ewidencji w zakresie podatku od 

towarów i usług (dalej: rozporządzenie) 

weszły w życie 1 lipca br. Wiele ze 

zmian wprowadzonych w tym akcie 

prawnym uwzględnia postulaty podat-

ników z sektora finansów publicznych. 

Nowe postanowienia dotyczą m.in.: 

1) oznaczeń grup towarów i usług 

(GTU); 

2) procedur; 

3) wykazywania paragonów uznawa-

nych za faktury uproszczone; 

4) ujmowania faktur dokumentujących 

przejazd autostradą płatną lub przejazd 

na dowolną odległość, wystawianych w 

formie biletu jednorazowego przez 

podatników uprawnionych do świad-

czenia usług polegających na przewozie 

osób;  

5) kwestii zmniejszenia podatku naliczo-

nego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a 

ustawy o podatku od towarów i usług 

(dalej: ustawa o VAT); 

6) konsekwencji wdrożenia pakietu e-

commerce.  

(…) 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Infor pt. Amortyzacja środ-

ków trwałych w związku z COVID-19 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

wydał interpretację podatkową doty-

czącą amortyzacji środków trwałych, 

które zostały nabyte w celu produkcji 

towarów związanych z przeciwdziała-

niem COVID-19. Podatnik prosił o po-

twierdzenie, że ma prawo dokonać 

jednorazowego odpisu amortyzacyjne-

go w miesiącu nabycia i wprowadzenia 

budynku produkcyjnego do ewidencji 

środków trwałych i wartości niemate-

rialnych i prawnych. Z pytaniem zwróci-

ła się Spółka – polski wytwórca odzieży i 

pościeli szpitalnej oraz operacyjnej 

wielokrotnego użytku, a także podkła-

dów i serwet operacyjnych. (…) Spółka 

planuje zakup budynku produkcyjnego 

wraz z działką, na której jest posado-

wiony oraz skorzystanie z możliwości 

danej przez art. 52s ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (PIT.), tj. jednorazo-

wego odpisu amortyzacyjnego od środ-

ka trwałego w miesiącu wprowadzenia 

go do ewidencji. Budynek w dacie przy-

jęcia go do używania będzie zdatny i 

kompletny do używania tj. produkcji 

ww. wyrobów (…). 



 

Wspieramy sektor FP m.in. w:  

• projektach parasolowych, 

OZE, 

• opodatkowaniu dotacji VA-

Tem, 

• określeniu kwalifikowalności 

VAT w projektach, 

• kalkulacji pre-współczynnika 

VAT, 

• odzyskiwaniu podatku VAT, 

• PIT od loterii i promocji, 

• 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,  

• 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 

 


