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Sźanowni Pan stwo, 
 

w październikowym wydaniu naszego Newslettera zwracamy Państwa uwagę na na-

stępujące aktualności podatkowe: 

• interpretację ogólną Ministra Finansów, w której potwierdzono korzystne rozli-

czenie straty w przypadku PGK, 

• orzeczenie NSA dotyczące obowiązku stosowania prewspółczynnika VAT przez 

Agencję Rozwoju Regionalnego, 

• uchwalenie przez Sejm przepisów o e-Fakturach, 

• pilotażowy program wydawania przez KAS transgranicznych interpretacji podat-

kowych w sprawach VAT, 

• uchwałę NSA, który uznał, iż niekiedy budowla może być budynkiem dla celów 

podatkowych oraz 

• wyrok NSA dotyczący wysokości podatku od budynku oddanego do użytkowania 

tylko w części. 

 

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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Krajowy System e-Faktur  
coraz bliżej 

 

1 października 2021r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie usta-

wy od towarów i usług (ustawy o VAT),  która wprowadza 

możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako 

kolejnej formy dokumentowania sprzedaży. W pierwszej 

fazie wdrażania tego rodzaju e-faktury, polscy przedsiębior-

cy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała 

obok faktur papierowych i obecnie już występujących w 

obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Jednakże, 

Ministerstwo Finansów poinformowało też, że od 2023 r. 

korzystanie z e-faktury ma stać się obligatoryjne. 

Faktura ustrukturyzowana, w nowelizacji ustawy o VAT, 

została zdefiniowana jako faktura wystawiona przy użyciu 

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wraz z przydzielonym 

numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. W 

odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych, występujących 

jako rodzaj faktur elektronicznych, będzie istniała możli-

wość ich wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, KSeF.  

KSeF jest systemem teleinformatycznym służącym do wy-

stawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, jak 

również do ich przechowywania, oznaczania numerem 

identyfikującym przydzielonym przez ten system, weryfiko-

wania zgodności z określonym i udostępnionym przez mini-

stra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem 

takiej faktury. Dodatkowo system będzie służył do analizy i 

kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłał 

komunikaty dotyczące wystawienia, odrzucenia albo braku 

możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej.  

Ustawa przewiduje też odejście od zasad korygowania 

obrotu wprowadzonych niedawną nowelizacją tzw. slim 

VAT. W nowelizacji, do przewidzianego w art. 29a ust. 15 

ustawy o VAT katalogu przypadków, kiedy wskazanego w 

tym przepisie warunku posiadania określonej dokumentacji 

(potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie warunków do 

obniżenia podstawy opodatkowania) korekt obrotu nie 

stosuje się, dodano przypadek, gdy podatnik wystawia 

faktury korygujące przy zastosowaniu KSeF.  Podatnik bę-

dzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwo-

tę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym 

wystawił fakturę korygującą w postaci ustrukturyzowanej. 

Ponadto dla podatników wystawiających w całym okresie 

rozliczeniowym wyłącznie faktury ustrukturyzowane oraz 

spełniających warunki m.in. w zakresie zarejestrowania 

jako podatnik VAT czynny oraz składania deklaracji za każdy 

okres rozliczeniowy, ustawa wprowadza preferencję w 

postaci skróconego z 60 dni do 40 dni terminu zwrotu po-

datku VAT. System będzie oparty na modelu poświadczeń, 

tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. 

Faktury będą przygotowywane bezpośrednio 

w programach finansowo-księgowych podatnika oraz prze-

syłane do systemu poprzez API. Faktury ustrukturyzowane 

będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w 

lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-

księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra 

finansów.  

Rozliczanie straty zawieszone w grupie 

19 października 2021r. Minister Finansów wydał interpretację 

ogólną, w której potwierdził, iż obliczając okres pięciu najbliż-

szych kolejno następujących po sobie lat podatkowych dla celów 

rozliczenia przez spółkę straty powstałej przed przystąpieniem do 

Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK), nie uwzględnia się lat po-

datkowych PGK. Pięcioletni okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 

ustawy o CIT (w stosunku do straty poniesionej przez spółkę 

przed zawiązaniem PGK), ulega zawieszeniu na skutek przystąpie-

nia spółki do PGK. Termin ten zaczyna biec wraz z rozpoczęciem 

kolejnego roku podatkowego spółki, ponieważ jest to najbliższy 

kolejno bezpośrednio następujący po sobie rok podatkowy pod-

miotu, który jest uprawniony do rozliczenia tej straty.  



Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 7 października 2021r., że dla potrzeb podatku 
od nieruchomości nie ma znaczenia okoliczność, iż budynek (ujęty w ewidencji 
środków trwałych przedsiębiorcy) nie został w całości oddany do użytkowania czy 
że jest wykorzystywany przez podatnika jedynie w części. Spełnione są bowiem 
dwa kryteria decydujące o powstaniu obowiązku podatkowego – istnieje budynek 
oraz rozpoczęto jego użytkowanie. Po spełnieniu tych kryteriów przedmiotem po-
datku jest cały budynek. Nie ma podstaw prawnych do dzielenia tak rozumianego 
budynku na część zajętą na cele prowadzonej działalności gospodarczej i część nie-
wykorzystywaną.  

Sprawa dotyczyła skargi przedsiębiorcy na decyzję organu samorządowego. W uza-
sadnieniu decyzji wskazano, że wysokość podatku od nieruchomości ustalono na 
podstawie posiadanych dokumentów, złożonej informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości oraz danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, stosując 
stawki określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości. Przedsiębiorca jednak wskazał, iż budynki nie były w całości wy-
korzystywane, w danym okresie, do działalności gospodarczej. Ponadto, budynek 
posiadał pozwolenie na użytkowanie jedynie jego rozbudowanej części.  
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18 października 2021r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż Agencja Rozwoju 
Regionalnego (działająca w formie Spółki Akcyjnej) powinna stosować prewspół-
czynnik odliczenia VAT, w związku z realizacją projektów, na które otrzymuje 
wsparcie i dotację podmiotową. Sprawa dotyczyła Agencji Rozwoju Regionalnego, 
która prowadzi działalność m.in. w zakresie: świadczenia usług badawczych (np. 
badania ewaluacyjne w zakresie skutków wdrożenia programów unijnych), wynaj-
mu nieruchomości, realizacji programów unijnych. Agencja realizuje projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa lub budżetu 
samorządu. Działa w szczególności jako Regionalna Instytucja Finansująca i jest 
stroną umowy wsparcia związanej z realizacją Działań w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka zawartej z PARP.  
 
Agencja stała na stanowisku, że działalność w zakresie realizacji projektów, na któ-
rych realizację otrzymuje kwotę wsparcia oraz dotację, nie stanowi działalności 
innej niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 86 ust. 2a ustawy o VAT.  NSA 
uznał jednak, że działalność w zakresie realizacji projektów unijnych będąca działal-
nością nieodpłatną nie może być uznana za działalność podporządkowaną regułom 
opłacalności i zysku, nie polega ona bowiem na wykonywaniu odpłatnych świad-
czeń przez podatnika. Realizacja projektów unijnych stanowi obok działalności go-
spodarczej Agencji odrębny przedmiot działalności podatnika, nie stanowiący w 
tym zakresie działalności gospodarczej, oraz pozostający również bez związku z jej 
działalnością komercyjną.  

Agencja Roź-
woju Regional-
nego musi li-
mitowac  odli-
cźenie VAT 

 
Budynek od-
dany do uź yt-
kowania w 
cźęs ci - poda-
tek naleź ny od 
całos ci 
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Dalsze zmiany  

Podatnik może wystąpić o 
unijną interpretację przepi-

sów VAT w transakcjach 
transgranicznych 

 

 

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) jest nową 

formą współpracy Szefa Krajowej Administracji Skar-

bowej (KAS) z podatnikami VAT. Pilotaż ma dać po-

datnikom pewność co do opodatkowania VAT-em tej 

samej transakcji w innych państwach członkowskich 

UE podczas planowania przez nich działań gospodar-

czych. Uruchomienie przez KAS pilotażu VAT UE CBR 

ma zmniejszyć ryzyko różnej interpretacji przez 

współpracujące administracje podatkowe państw 

członkowskich UE tego samego stanu faktycznego 

lub prawnego, które dotyczy transakcji wykonywa-

nej przez wnioskodawcę. Pilotaż VAT UE CBR stano-

wi więc narzędzie zapobiegania powstawaniu spo-

rów w zakresie opodatkowania VAT i jego celem jest 

zapewnienie neutralności fiskalnej. W związku z 

przystąpieniem przez Polskę do realizowanego przez 

niektóre państwa członkowskie UE pilotażu VAT UE 

CBR wnioskodawcy są uprawnieni do wystąpienia do 

Krajowej Administracji Skarbowej ze Wstępnym 

wnioskiem CBR, a po jego akceptacji przez KAS, z 

Wnioskiem CBR. Celem wniosku CBR jest uzgodnie-

nie na wniosek podatnika interpretacji prawa podat-

kowego z obszaru VAT w sprawach o charakterze 

transgranicznym, z administracją podatkową pań-

stwa członkowskiego UE, które przystąpiło do pilota-

żu VAT UE CBR. Złożenie Wstępnego wniosku CBR i 

Wniosku CBR nie podlega opłacie.  

Uchwała NSA—definicja bu-
dynku dla celów podatku od 

nieruchomości  
 

29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął 

Uchwałę (co do zagadnienia prawnego budzącego poważne 

wątpliwości) o treści: "Obiekt budowlany, będący budowlą 

w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-

wo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w 

związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 

r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, 

poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania po-

datkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumie-

niu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokal-

nych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w 

tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia 

użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych." Uchwała miała swoje źró-

dło w sprawie (o sygn. III FSK 1611/21 - Postanowienie NSA 

z dnia 13 lipca 2021r.) dotyczącej sporu na temat tego czy 

silosy cementu, klinkieru z górnymi obudowami, tunelami 

zbiorczymi pod nimi, między nimi, z układami ekstrakcji 

(wybierania) miałyby stanowić budynki wraz z towarzyszą-

cymi im urządzeniami, na potrzeby opodatkowania podat-

kiem od nieruchomości. Zdaniem organów, silosy z tunela-

mi, górnymi obudowami podlegały opodatkowaniu oma-

wianym podatkiem jako budowle, nie budynki.  

Sygn.  III FPS 1/21  

 



 
Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota  

pt.  NSA: budowla może być budynkiem 

dla podatku od nieruchomości 

 

(…)  brak w ustawie podatkowej precy-

zyjnej definicji budowli, jako przedmiotu 

opodatkowania podatkiem od nierucho-

mości wymaga przeprowadzenia nastę-

pującego postępowania: 

1) najpierw należy stwierdzić, czy dany 

obiekt jest obiektem budowlanym w 

rozumieniu ustawy – Prawo budowlane; 

zgodnie z art. 3 pkt 1 u.p.b. przez obiekt 

budowlany należy rozumieć budynek 

wraz z instalacjami i urządzeniami tech-

nicznymi, budowlę stanowiącą całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami oraz obiekt małej archi-

tektury; 

2) po ustaleniu, że jest to obiekt budow-

lany, należy stwierdzić, że nie jest to 

obiekt małej architektury (art. 3 pkt 4 

u.p.b.); 

3) następnie należy ustalić, czy obiekt 

budowlany ma cechy budynku określone 

w art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. (nie tożsa-

mej definicji z art. 3 pkt 2 u.p.b.) – jeżeli 

tak, to opodatkować go jako budynek; 

4) jeżeli dany obiekt budowlany nie 

spełnia wszystkich wymogów z definicji 

budynku (np. nie ma fundamentów, 

dachu), należy uznać go za budowlę w 

rozumieniu art.1a ust.1 pkt 2 u.p.o.l. (…)  

Ostatecznie, NSA uznał, iż obiekt bu-

dowlany, będący budowlą w rozumieniu 

Prawa Budowlanego może być dla celów 

opodatkowania podatkiem od nierucho-

mości uznany za budynek w rozumieniu 

art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych. Postawiono tu jed-

nak warunki: 

• obiekt ten musi spełniać kryteria 

bycia budynkiem wymienione w 

powyższym przepisie, a 

• jego wyróżniającą cechą musi być 

powierzchnia użytkowa, o której 

mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

podatkach i opłatach lokalnych. 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

 

Artykuł w Miesięczniku  „Finanse Pu-

bliczne” pt. „Podstawa płatności za usłu-

gi z zakresu pomocy społecznej”  

Faktura, nota, rachunek? Podmioty reali-

zujące zadania z zakresu pomocy społecz-

nej często pytają o podstawę płatności za 

usługi realizowane w ramach wykonywa-

nia zadań publicznych nałożonych na 

samorządy. Jakie rozwiązanie spełnia 

wymogi określone w obowiązujących 

przepisach i jednocześnie uwzględnia 

treść interpretacji Ministra Finansów 

(PT1.8101.3.2019)?  



 

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.   

 Zaprasźamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warsźawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biźnes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Sektor publicźny: 

kontakt@podatkisamorźadu.pl 

www.podatkisamorźadu.pl 

LOGO FIRMY 

 


