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Szańowńi Pań stwo, 
 

w naszym sierpniowym Biuletynie omawiamy najnowsze stanowiska Fiskusa w odnie-

sieniu do: 

• stosowania „ulgi abolicyjnej”  w PIT, 

• możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu (CIT) wydatków na  wynajem 

Loży VIP na stadionie miejskim, 

• zasad  korzystania z ulgi na zakup kas wirtualnych (on-line) oraz 

• obowiązków płatnika w przypadku przekazania pracownikom i członkom Związku 

kart przedpłaconych. 

 

Zapraszamy też Państwa serdecznie  do Torunia na wydarzenie organizowane z udzia-

łem Kancelarii—XIII Forum Finansów Publicznych  (29 listopada—1 grudnia 2021r.).  

 

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Wynajem loży VIP na stadio-
nie miejskim  

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 24 sierpnia 

2021r. ciekawą interpretację w zakresie ustalenia czy wy-

datki poniesione przez Spółkę na wynajem loży VIP na sta-

dionie mogą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodu, 

o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku docho-

dowym od osób prawnych (CIT). 

Pytanie zadała spółka, która wynajmuje lożę na podstawie 

Porozumienia zawartego pomiędzy Spółką a dzierżawcą 

stadionu (Klubem sportowym).  W loży realizowane są 

spotkania, szkolenia i inne wydarzenia z kontrahentami i 

pracownikami Spółki. Loża użytkowana jest przede wszyst-

kim do celów spotkań pracowników – spotkań Dyrektorów 

np. Pionu Strategii, Obsługi Prawnej i Regulacji, Departa-

mentu Komunikacji i Promocji oraz innych – w trakcie dni 

pracy.  Infrastruktura loży pozwala na przeprowadzanie 

rozmów i negocjacji biznesowych z kontrahentami, partne-

rami i pracownikami. Miejsce to zostało wybrane przez 

Spółkę w celu zapewnienia pracownikom oraz kontrahen-

tom komfortu powszechnie wymaganego przy określonej 

wadze wydarzeń wewnętrznych (spotkań kadry wyższego 

stopnia, czy szkoleń), w tym spotkań wewnętrznych z ele-

mentami integracji, a także spotkań biznesowych i negocja-

cyjnych. Zdaniem Spółki, wydatki ponoszone w związku 

wynajmem loży stanowią dla niej koszty uzyskania przycho-

dów.  

Z taką oceną nie zgodził się jednak Fiskus. Organ uznał, że 

podstawowym (powszechnie znanym) celem wynajęcia 

loży (lóż) na stadionach, salach sportowo-widowiskowych 

jest uczestnictwo, udział w szeregu imprezach sportowych, 

muzycznych, artystycznych w warunkach i na zasadach 

odbiegających od standardowych – tj. w warunkach kom-

fortowych czy wręcz ekskluzywnych. Możliwość wynajęcia 

loży VIP z przyczyn gospodarczych i ekonomicznych nie jest 

przy tym dostępna dla każdego podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą. Oczywiście nie można negować 

faktu, że miejsca te mogą w określonym stopniu stanowić 

przestrzeń dla rozwijania „wszelakich” relacji biznesowych, 

w szczególności, gdy z loży można korzystać według wła-

snego uznania każdego dnia, jako wyjątkowego gabinetu, 

biura lub firmowej sali konferencyjnej. Niemniej jednak 

wydatków ponoszonych na wynajem loży VIP nie można 

uznać jako niezbędnych do realizacji celów spotkań bizne-

sowych. Sygn. 0111-KDIB1-1.4010.243.2021.1.NL. 

Interpretacja—karty przedpłacone dla pracowników 

Pytanie do KIS zadał Związek Zawodowy, który prowadzi działal-

ność związkową i działalność gospodarczą. Jako Związek Zawodo-

wy wspiera członków i pracowników benefitami w postaci przed-

płaconych kart podarunkowych, które są opłacane w całości z 

funduszu Związku Zawodowego, mają charakter socjalny i nie 

przekraczają określonego na rok limitu. Z uwagi na ilość osób 

zatrudnionych w Związku nie tworzy on zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, wspiera pracowników przedpłaconymi 

kartami podarunkowymi opłaconymi z funduszu związkowego. 

Karty podarunkowe, które otrzymują członkowie i pracownicy są 

autoryzowane do wysokości salda i można nimi dokonywać zaku-

pów we wszystkich sklepach obsługujących karty podarunkowe, a 

nie tylko w sklepach jednej sieci. Karty wydawane są dwa razy do 

roku w okresach świątecznych jako prezent świąteczny dla 

wszystkich członków Związku i pracowników. Łączna wartość kart 

przedpłaconych dla każdego pracownika i członka Związku Zawo-

dowego wynosi 200 zł na rok. Karty podarunkowe wydawane są 

na podstawie uchwały zarządu.  

Związek stanął na stanowisku, że otrzymanie przez członków i 

pracowników Związku Zawodowego kart prezentowych zasila-

nych środkami pieniężnymi, sfinansowanymi w całości ze składek 

związkowych, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych (PIT), będzie korzystało ze 

zwolnienia od podatku, do kwoty 2 000 zł w roku podatkowym. 

W rezultacie nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w 

tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu 

podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i 

odprowadzenia zaliczki na podatek. Wnioskodawca stanął też na 

stanowisku, że nie jest zobligowany ani prawnie uprawniony, 

żeby żądać od pracowników i członków Związku informacji, czy 

pobierali świadczenia z ZFŚS u innych pracodawców.   

Dyrektor KIS zgodził się ze Związkiem i wydał 13 sierpnia 2021r. 

interpretację o sygn. 0113-KDIPT2 3.4011.362.2021.5.NM. 



Ministerstwo Finansów wydało 10 sierpnia 2021r. objaśnienia podatkowe dotyczące zasad 
stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Istotą tej ulgi jest zmniejszenie różnic w opodatko-
waniu podatkiem dochodowym zagranicznych dochodów rozliczanych zgodnie z metodą 
proporcjonalnego odliczenia i metodą wyłączenia z progresją. Dokument ma na celu przed-
stawienie sposobu prawidłowego zastosowania ulgi przy rozliczaniu podatku dochodowego 
od dochodów osób fizycznych osiąganych za granicą. Ministerstwo opisuje metody unikania 
podwójnego opodatkowania i wskazuje, że podatnicy powinni kierować się postawieniami 
danej (dwustronnej) umowy międzynarodowej oraz Konwencji wielostronnej implementują-
cej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy 
opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisanej w Paryżu dnia 7 czerwca 2017 r. 
(Konwencja MLI). 

Resort podaje liczne przykłady:  Pan Jakub jest polskim rezydentem podatkowym. Podatnik 
jest zatrudniony przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Norwegii na platformie wiertni-
czej znajdującej się na Morzu Północnym, w obszarze morza terytorialnego Norwegii. Czy 
obliczając podatek od dochodów uzyskanych w 2021 r. Podatnik ma prawo odliczyć ulgę 
abolicyjną w pełnej wysokości?  Tak. Miejsce wykonywania pracy przez Podatnika znajduje 
się poza terytorium lądowym państw. W związku z tym, rozliczając dochody za 2021 r. Po-
datnik ma prawo odliczyć pełną kwotę ulgi abolicyjnej. 
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Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania 
(zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących mających po-
stać oprogramowania („kasy wirtualne”) oraz obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie 
rejestrującej sprzedaży, za którą płatność nastąpiła za pośrednictwem poczty, banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika. Fiskus podkreśla, 
że kasa wirtualna to oprogramowanie a nie urządzenie, na którym jest ono zainstalowane. 
Ulga na zakup kasy wirtualnej przysługuje tylko podatnikom, którzy zaliczają się do wskaza-
nych w przepisach branż, wykonujących opisane w objaśnieniach czynności.   
 
Resort wyjaśnia, że prawo do uzyskania „ulgi” przysługuje podatnikom, u których: 

• powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji 
w obowiązujących terminach przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa 
w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT; 

• nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewi-
dencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 6a usta-
wy o VAT, oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących. 

Mińisterstwo 
objas ńia zasa-
dy korzystańia 
z ulgi ńa zakup 
kas oń-lińe 

 
Ulga abolicyj-
ńa – objas ńie-
ńia Mińister-
stwa Fińań-
so w 
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Dalsze zmiany  

Zapraszamy  na XIII Forum Finansów Publicznych 

 

 

 

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów 

publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie pra-

wa finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. 

 

Do udziału zapraszamy: 

 

• księgowe i księgowych jednostek sektora finansów publicznych 

• naczelników i pracowników wydziałów kontroli 

• kierowników jednostek 

• audytorów i radców prawnych obsługujących jednostki sfery budżetowej 

• osoby odpowiedzialne za gospodarowanie majątkiem w jednostkach 

 

Joanna Rudzka omówi wybrane problemy podatkowe w sektorze publicznym (autorskie koszty uzyskania 

przychodów oraz najczęściej popełniane błędy; ulgi na działalność sportową, kulturalną i naukową; skutki 

wyroku TK z 24 lutego 2021 r. -SK 39/19, interpretacja sformułowania „związek nieruchomości z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej”; kwalifikowalność VAT w wydatkach współfinansowanych z Rządowe-

go Funduszu Inwestycji Lokalnych, jsfp jako podatnik VAT w świetle orzecznictwa dotyczącego zadań zle-

conych, rozliczenie VAT a projekty rowerowe, składki członkowskie, rekompensaty, powierzenia; wybra-

ne wątpliwości z zakresu kalkulacji prewspółczynników VAT w jsfp: wpływ dotacji opodatkowanych VAT 

na prewspółczynnik, pojęcie czynności pomocniczych/sporadycznych; oznaczenie „TP” w JPK_VAT w 

świetle zmian w rozporządzeniu). 

 

Więcej: https://forum.finansepubliczne.pl/ 

 

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



 
Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota  

pt.  Kwalifikowalność VAT w dofinanso-

waniach z Rządowego Funduszu Inwe-

stycji Lokalnych (RFIL) 

 

Ministerstwo Finansów zajęło stanowi-

sko w sprawie kwalifikowalności podat-

ku VAT w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Wyjaśnienia za-

warto w odpowiedzi na zapytanie posel-

skie. 

Resort wskazuje, że zgodnie z uchwałą 

Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 

2020 r. w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Monitor Pol-

ski Dz. Urz. poz. 662, z późn. zm.), ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 może być udzielone wsparcie 

jako „dofinansowanie ze środków Rządo-

wego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. 

Warunkiem prawidłowego wydatkowa-

nia środków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych (RFIL) jest ich prze-

znaczenie na wydatki majątkowe (§ 3 

ust. 1 ww. Uchwały Nr 102), bez przesą-

dzania, czy realizowane one będą przez 

samą jednostkę samorządu terytorialne-

go, czy przez jej jednostkę organizacyjną. 

W Uchwale nie określono maksymalne-

go terminu, w jakim można wydać środki 

RFIL, jak również obowiązku zwrotu 

środków otrzymanych w ramach RFIL. 

(…) 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

 

Artykuł w Infor pt. Warunki stosowania 

50% kosztów autorskich 

Najnowsze orzeczenie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego (NSA) powinno zainte-

resować tych podatników i płatników, 

którzy nadal stosują 50% autorskie koszty 

uzyskania przychodu bez dostosowania 

swoich rozliczeń do aktualnych przepisów 

i najnowszego orzecznictwa. NSA potwier-

dził rozumienie przepisów. Jeżeli praco-

dawca 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. 

Warto zatem raz jeszcze przyjrzeć się jak 

wygląda proces przyznawania podwyższo-

nych kosztów pracownikom w Firmie/

Jednostce i czy spełnia on wymogi usta-

wowe oraz orzecznicze. 

Sprawa dotyczyła decyzji Naczelnika Urzę-

du Skarbowego, który określił stronom 

wysokość zobowiązania podatkowego w 

podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Przedmiotem sporu stała się kwestia za-

stosowania 50% kosztów uzyskania przy-

chodu, o których stanowi art. 22 ust. 9 pkt 

3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1426 ze zm. – dalej w skró-

cie: „u.p.d.o.f.”). W ocenie organu I in-

stancji, przedstawione przez skarżącego w 

toku postępowania dokumenty, w szcze-

gólności zaświadczenia wystawione przez 

pracodawcę, choć określają ilość projek-

tów i poświęcony na ich realizację czas, to 

nie określają uzyskanego honorarium za 

przeniesienie praw do każdego utworu.

( …) 



 

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 

LOGO FIRMY 

 


