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Szańowńi Pań stwo, 
 

od kilku miesięcy Rada Ministrów publikuje poszczególne elementy tzw. Polskiego 

Ładu, którego podatkowe aspekty omawialiśmy w poprzednich wydaniach naszego 

biuletynu. We wrześniowym numerze zwracamy zaś Państwa uwagę na plany wpro-

wadzenia nowego obciążenia—minimalnego podatku CIT.  

Szef KAS wydał też opinię zabezpieczającą, z którą warto się zapoznać gdyż Organ 

rozważa tam przesłanki uznania działania podatnika za unikanie opodatkowania.  

Wspominamy też o wyroku TSUE, który uznał polski tzw. „pakiet paliwowy” za nie-

zgodny z prawem  wspólnotowym. 

Omawiamy ponadto dwie interesujące interpretacje podatkowe:  

• dotyczącą wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób praw-

nych (CIT) dochodów podmiotów prowadzących działalność mieszaną 

(gospodarczą i statutową) oraz 

• w zakresie podatkowego traktowania umowy o zarządzenie płynnością finanso-

wą.  

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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Kto opłaci nowy podatek 10 % CIT? 

Sejm pracuje nad projektami zmian przepisów, również podat-

kowych, tzw. Polskim czy Nowym Ładem. W zakresie CIT plano-

wane jest wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodo-

wego od osób prawnych (dodany art. 24ca ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych). Nowa danina obejmie spółki 

będące podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o CIT (tj. 

mające siedzibę lub zarząd w Polsce, podlegających opodatko-

waniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania), a także podatkowe grupy kapitałowe (mogą je two-

rzyć wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółki akcyjne z siedzibą w Polsce), które za dany rok podatko-

wy poniosły stratę z działalności operacyjnej, albo osiągnęły na 

tyle niski dochód z takiej działalności, że nie powstał u nich 

podatek do zapłaty. Planowany podatek będzie dotyczył sytua-

cji gdy poniesiono stratę ze źródła przychodów innych niż z 

zysków kapitałowych, albo gdy udział dochodów ze źródła przy-

chodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z 

art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych 

stanowi nie więcej niż 1%. Nowy podatek wyniesie 10% podsta-

wy opodatkowania. 

Przy obliczaniu straty oraz udziału dochodów w przychodach 

nie będą brane pod uwagę koszty (zaliczone w roku podatko-

wym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy 

amortyzacyjne) wynikające z nabycia fabrycznie nowych środ-

ków trwałych (należących do grupy 3-8 Klasyfikacji). 

Podstawa opodatkowania odpowiadać będzie sumie określo-

nych elementów składowych, tj. 

– wartości 4% przychodów ze źródła przychodów innych niż z 

zysków kapitałowych, 

– wartości poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych 

kosztów finansowania dłużnego, 

– wartości odroczonego podatku dochodowego skutkującego 

zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto 

– a także wartości poniesionych na rzecz podmiotów powiąza-

nych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szko-

dliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia określonych 

usług lub praw niematerialnych (art. 24ca ust. 3). 

Ust. 13 przewiduje wyłączenia w stosowaniu minimalnego 

podatku w odniesieniu do podatników, którzy są   

• podmiotami rozpoczynającymi prowadzenie działalności, 

w roku rozpoczęcia działalności oraz kolejno następują-

cych po sobie 2 latach podatkowych następujących bezpo-

średnio po tym roku (co oznacza powstanie ewentualnego 

obowiązku dopiero od 4 roku prowadzenia działalności), 

• przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c 

ust. 16 (m.in. bank krajowy, instytucja kredytowa, spół-

dzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, Krajowa Spół-

dzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa), 

• podatnikami, którzy w kolejnych latach (począwszy od 4 

roku podatkowego) wykazali określony spadek przycho-

dów (co najmniej o 30%) w porównaniu do przychodów 

roku bezpośrednio poprzedzającego ten rok podatkowy, a 

także 

• podmiotami funkcjonującymi w prostej strukturze organi-

zacyjnoprawnej, bez rozbudowanych powiązań. 



24 września 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą interpretację 
prawa podatkowego w zakresie konsekwencji w podatku od czynności cywilnoprawnych 
(PCC) umowy cash poolingu. Pytanie do KIS zadała polska spółka, która wraz z innymi 
podmiotami z grupy kapitałowej zamierza przystąpić do umowy o wspólnym zarządzaniu 
płynnością finansową – zerowanie sald.  Usługa objęta umową świadczona będzie przez 
bank mający siedzibę w Danii. Umowa jest umową cash poolingu typu rzeczywistego. 
Celem umowy jest polepszenie płynności finansowej spółek wchodzących w skład Grupy 
kapitałowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Organ interpretacyjny 
zgodził się ze Spółką, iż umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością, ani żadna z czynności 
wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane po-
między Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym 
należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC. Na żad-
nym etapie funkcjonowania Umowy cash poolingu nie dochodzi do opodatkowania rozli-
czeń. Czynności wykonywane przez Spółkę lub spółki z Grupy kapitałowej w wykonaniu 
Umowy cash poolingu nie spełniają bowiem definicji pożyczki uregulowanej w art. 720 
ustawy Kodeks cywilny.  
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Szef Krajowej Administracji Skarbowej poinformował 23 września 2021r. o wydaniu opinii 
zabezpieczającej w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych poszczególnych środków 
trwałych, w okresie korzystania przez Spółkę z pomocy publicznej. Szef KAS uznał, że ko-
rzyść podatkowa będąca skutkiem pierwotnego obniżenia stawek amortyzacyjnych – w 
sytuacji generowania dochodu zwolnionego w okresie korzystania z pomocy publicznej – i 
następczego powrotu do stawek przewidzianych w ustawie o CIT (w sytuacji generowania 
dochodu podlegającego opodatkowaniu w okresie „po wykorzystaniu” dostępnego limitu 
pomocy publicznej lub po upływie terminu na wykorzystanie tej pomocy) nie będzie 
sprzeczna z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. Pomimo że czyn-
ność została dokonana w głównej mierze w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, nie spo-
sób uznać, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami nie 
zastosowałby takiego sposobu działania – stwierdza organ. Z wnioskiem o wydanie opinii 
zabezpieczającej zwróciła się Spółka wykorzystująca środki trwałe, w odniesieniu do któ-
rych dokonano obniżenia stawek amortyzacyjnych, w prowadzeniu działalności gospodar-
czej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w oparciu o decyzję o wsparciu, stanowią-
cej działalność produkcyjną, handlową i usługową. W przyszłości niewykluczone jest obni-
żanie stawek dla określonych środków trwałych lub dalszej modyfikacji obniżonych stawek 
amortyzacyjnych poprzez ich podwyższanie lub dalsze obniżanie (np. w przypadku gdy 
zmienią się warunki wykorzystywania danego środka trwałego), jednakże w żadnym przy-
padku nie dojdzie w wyniku takiej modyfikacji do zmiany stawki na stawkę większą niż 
przewidziana w wykazie zawartym w ustawie. Po wyczerpaniu przyznanego limitu pomocy 
publicznej, Wnioskodawca planuje podwyższyć uprzednio obniżone stawki odpisów amor-
tyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. 

Opińia zabez-
pieczająca—
modyfikacja 
stawek amor-
tyzacji  

Umowa o ze-
rowańie sald a 
podatki 
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Dalsze zmiany  

Kwestia zakresu wyłączenia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od osób prawnych (CIT) dochodów podmiotów 

prowadzących działalność mieszaną (gospodarczą i statuto-

wą) budzi wiele wątpliwości. Zajął się nią m.in. Dyrektor Kra-

jowej Informacji Skarbowej wydając 24 września 2021r. inter-

pretację podatkową w zakresie ustalenia, czy dochód prze-

znaczony na cele statutowe, z którego to dochodu sfinanso-

wano zakup samochodu i przeznaczono go na cele statutowe 

jest wolny od CIT.  

 

Z pytaniem wystąpiła organizacja samorządowa, której celem 

jest działalność społeczna, charytatywna i edukacyjna w za-

kresie m.in. wspierania polskich hodowców zwierząt w ich 

działaniach na arenie rolnictwa polskiego; opieki i pomocy 

hodowcom i zwierzętom hodowlanym; promocji i wspierania 

działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich; wyrów-

nania szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z obszarów 

wiejskich.  Fundacja prowadzi również działalność gospodar-

czą. Przeważający rodzaj działalności to: działalność portali 

internetowych,  wydawanie czasopism, działalność agencji 

informacyjnych i  pozostała działalność usługowa w zakresie 

informacji. Dochody z tej działalności przeznaczane są na 

działalność statutową. 

 

Fundacja zakupiła samochód osobowy ze środków własnych, 

z dochodu przeznaczonego na cele statutowe i w całości 

przeznaczyła go do użytkowania na działalność statutową.   

 

Fundacja uznała, z czym zgodził się KIS, iż dochód przeznaczo-

ny na cele statutowe, z którego to dochodu sfinansowano 

zakup samochodu i przeznaczono go na cele statutowe może 

korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w 

art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

 

Organ interpretacyjny wskazał, iż wzajemny stosunek działal-

ności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 

5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może pro-

wadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących reali-

zacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem 

jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność go-

spodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statu-

towych i uzupełniać środki na działalność statutową. 

 

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne 

od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, 

których celem statutowym jest działalność naukowa, nauko-

wo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na 

kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycz-

nej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw spo-

łecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na 

wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i spo-

łecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przezna-

czonej na te cele. Organ podkreśla w piśmie, iż podstawo-

wym kryterium zastosowania zwolnienia podatkowego jest 

przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego do-

chodu na preferowane i ściśle określone w przepisie cele, 

przy czym cele te muszą w sposób niebudzący wątpliwości 

wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocze-

śnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wy-

raźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Przepis 

ten nie zawiera natomiast wymogu, aby wskazane w nim cele 

statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności 

osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze 

zwolnienia wynikającego z omawianego przepisu, musi zade-

klarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w 

części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez usta-

wodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje. 

 

Warunki zwolnienia z CIT dochodu - cele statutowe 

 TSUE: „pakiet paliwowy” niezgodny z prawem UE 

9 września 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej wydał orzeczenie, w którym uznał tzw. 

„pakiet paliwowy” za niezgodny ze wspólnotowymi 

przepisami (sygn. C-855/19). Zdaniem TSUE, przepisy 

dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 

2006 r. stoją na przeszkodzie przepisowi prawa krajo-

wego, który ustanawia obowiązek zapłaty VAT od 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw, zanim poda-

tek ten stanie się wymagalny (w ciągu 5 dni od wpro-

wadzenia paliwa z UE do Polski). Wyrok zapadł w 

wyniku zapytania prejudycjalnego zadanego przez 

Naczelny Sąd Administracyjny w sporze pomiędzy 

spółką G. sp. z o.o a Dyrektorem Izby Administracji 

Skarbowej w Bydgoszczy.  



 
Artykuł w  Miesięczniku Finanse Pu-

bliczne pt. Weryfikacja kontrahenta w 

wykazie podatników VAT 

 

W razie dokonania przelewu na rachu-

nek niewidniejący na białej liście podat-

nik odpowiada solidarnie wraz z do-

stawcą lub usługodawcą za zaległości 

podatkowe. Ewen-tualne negatywne 

konsekwencje dotyczą tych transakcji, 

których jednorazowa wartość przekra-

cza 15 000 zł lub równowartość tej kwo-

ty.  

Nie wolno jednak zapominać, że nawet 

jeśli obowiązek sprawdze-nia podatnika 

na białej liście nie wystąpi z uwagi na 

niską wartość transakcji, jednostka jest 

wciąż zobowiązana do dochowania 

należytej staranności. 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania czytelników 

miesięcznika Finanse Publiczne 

 

Joanna Rudzka odpowiadała też na 

liczne pytania czytelników pisma np.: 

• Jednostka wysłała kontrahentowi 

fakturę korygującą, z której wynika 

zwiększenie kwoty należności. Czy 

konieczne jest uzyskanie potwier-

dzenia odbioru dokumentu?  

• Czy refaktura za media wystawiona 

powiatowi przez gminę powinna 

być oznaczona symbolem „TP”? 

• Jednostka otrzymała aneks do 

umowy najmu lokalu użytkowego 

podpisanej w 2019 r. Dokument 

przewiduje podwyższenie czynszu. 

Czy korekty należy ujmować w 

deklaracji sporządzanej za okres 

wystawienia aneksu, czy za po-

szczególne miesiące od 2019 r.?  
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Infor pt. Pośrednictwo w 

sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT 

Transakcje pośrednictwa w sprzedaży 

rozszerzenia gwarancji. Podatnik pro-

wadzący działalność handlową powi-

nien ujmować w mianowniku proporcji 

VAT również, zwolnione z VAT, transak-

cje pośrednictwa w sprzedaży rozsze-

rzenia gwarancji. Nie są one bowiem 

„pomocniczymi transakcjami finanso-

wymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej.  

Postępowanie przed TSUE dotyczyło 

spółki Rádio Popular, której główna 

działalność polega na sprzedaży urzą-

dzeń gospodarstwa domowego i innych 

artykułów z dziedziny informatyki 

i telekomunikacji. Ponadto oferuje ona 

nabywcom swoich artykułów szereg 

usług dodatkowych, takich jak 

w szczególności rozszerzenie gwarancji 

na zakupione artykuły.(…) Uznając, że 

sprzedaż rozszerzenia gwarancji stano-

wi zwolnioną z VAT działalność ubezpie-

czeniową, Rádio Popular nie naliczało 

VAT od tych sprzedaży, niemniej jednak 

odliczyła w całości VAT naliczony od 

całej swojej działalności w latach 2014–

2017. (…). 



 

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 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 

 

Zapraszamy też na szkolenia dla samorządów w ramach 

Akademii Wspólnoty! 

 


