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Szanowni Pan stwo, 
 

w zeszłym tygodniu, w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, Premier ogłosił obniżki VAT 

oraz akcyzy na prąd, gaz i paliwo. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.   

Ministerstwo Finansów zachęca podatników do przechodzenia od stycznia 2022r. na 

rozliczenia CIT ryczałtem od dochodu spółek. W tym celu konsultowany jest obecnie 

przewodnik po „Estońskim CIT’.  Z nowym rokiem zmienią się też zasady odpowie-

dzialności z KKS za korektę JPK oraz pojawi się nowy obowiązek podatkowy w VAT z 

tytułu opłaty przekształceniowej.  

Omawiamy ponadto dwie interesujące wiążące informacje stawkowe:  

• dotyczącą wycinki i pielęgnacji drzew w zamówieniu publicznym oraz 

• w zakresie montażu i wymiany wodomierzy.  

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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Nowy obowiązek podatkowy dla opłaty przekształceniowej 

Od 1 stycznia 2022r. pojawi się nowy moment powstania obo-

wiązku podatkowego w VAT, dotyczący przeniesienia z mocy 

prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. 

Zmiana ta nie załatwia jednak problemu samorządów, czy opła-

ta przekształceniowa, w przypadku gruntów oddanych w użyt-

kowanie wieczyste przed 1 maja 2004 r. , podlega opodatkowa-

niu VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(TSUE) z 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19 dotyczącym 

Wrocławia – mimo, iż ustawodawca w uzasadnieniu zmian na 

wyrok ten się powołuje. Nadal nie wiemy czy kwestionowane 

będą dotychczasowe rozliczenia. Z lektury uzasadnienia zmian, 

wydaje się jednak wynikać, że Ministerstwo Finansów uznaje 

sprawę za załatwioną (w taki sposób, iż opłaty należy od stycz-

nia opodatkowywać).  Wykładnia przepisów dokonana przez 

TSUE  różni się od dotychczasowej linii orzeczniczej organów 

podatkowych i sądów krajowych, choć wspólna jest konkluzja – 

zgodnie z dyrektywą VAT oraz z przepisami polskiej ustawy o 

VAT funkcjonującej od 2004 r. czynności takie zasadniczo pod-

legają opodatkowaniu tym podatkiem. W świetle natomiast 

ww. wyroku za opodatkowaną dostawę towarów powinny być 

uważane czynności, które dotąd za taką dostawę uznawane nie 

były, czyli przekształcenie użytkowania wieczystego we wła-

sność w przypadku gruntów oddanych w użytkowanie wieczy-

ste przed 1 maja 2004 r. (czyli przed dniem obowiązywania 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). 

Zmiana w art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o VAT polega na 

uzupełnieniu katalogu czynności, dla których obowiązek podat-

kowy w podatku VAT powstaje z chwilą otrzymania całości lub 

części zapłaty o czynności przeniesienia z mocy prawa prawa 

własności towarów w zamian za odszkodowanie. Dotychczas 

wskazany przepis dotyczył przeniesienia z nakazu organu wła-

dzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego 

organu własności towarów w zamian za odszkodowanie, prze-

pis nie wymieniał zatem wprost takich czynności dokonywa-

nych z mocy prawa, brak jest jednak przesłanek do traktowania 

ich w odrębny sposób – wskazuje Ministerstwo. W przypadku 

będących przedmiotem wyroku TSUE czynności przekształcenia 

użytkowania wieczystego nieruchomości we własność obowią-

zek podatkowy powstawałby zatem z momentem otrzymania 

każdej opłaty rocznej i dotyczyłby otrzymanej kwoty. 

Jednocześnie, zgodnie z przepisem przejściowym, stosowanie 

szczególnego obowiązku podatkowego miałoby miejsce w od-

niesieniu do czynności przeniesienia prawa własności towarów 

z mocy prawa w zamian za odszkodowanie dokonanych już 

przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Dotyczyłoby to kwot 

otrzymywanych z tego tytułu od dnia wejścia w życie zmienio-

nej ustawy o VAT (z wyłączeniem  przypadków, gdy podatek 

został rozliczony przed dniem wejścia w życie nowelizacji). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Premier ogłosił, w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 
tymczasowe zmiany w podatku VAT i akcyzie. Planowa-
ne jest zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zuży-
wanej przez gospodarstwa domowe. Od stycznia do 
marca 2022 r. (na trzy miesiące) obniżony ma być też 

VAT  na gaz z 23 proc. do 8 proc. 
 
Obniżeniu mają podlegać: 

• akcyza na wszystkie paliwa silnikowe (od 20 grud-
nia do maja), 

• akcyza na energię elektryczną (od stycznia do koń-
ca przyszłego roku), 

• z 22 do 5 % VAT na energię elektryczną (od stycznia 
do marca). 

 
Ponadto od stycznia do maja 2022 r., sprzedaż paliw 
silnikowych nie będzie podlegać opodatkowaniu podat-
kiem od sprzedaży detalicznej. 
 
Szczegółowe przepisy nie są jeszcze znane, będziemy 
informować o nich Państwa w przyszłości. 



Do Kancelarii wpływa wiele pytań o konieczność składania „czynnego żalu” w przypadku 
korekty JPK. Od stycznia 2022r. ustawodawca naprawi lukę prawną w art. 16a ustawy z 
dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, która powodowała wątpliwości. Z 
dniem 1 października 2020 r. podatników VAT zaczęła obowiązywać nowa elektroniczna 
struktura JPK (dotycząca składania deklaracji wraz z ewidencją). Nowy obowiązek podat-
kowy przewiduje elektroniczne składanie deklaracji VAT w jednym pliku, który obejmuje 
jednocześnie dwie  struktury – deklarację i ewidencję. Oznacza to, że podatnik składając 
korektę deklaracji – jednocześnie, w ramach jednego zachowania, może złożyć korektę 
ewidencji. Sytuacja taka, w której jednocześnie korygowana jest deklaracja i ewidencja 
(zdaniem Ministerstwa Finansów) nie jest objęta zakresem regulacji art. 16a kks, w 
brzmieniu obecnie obowiązującym. Od stycznia 2022r., przepis ten jasno już będzie sta-
nowił, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe spraw-
ca czynu zabronionego dotyczącego  złożenia  deklaracji lub przesłania księgi, jeżeli po 
jego popełnieniu została złożona prawnie skuteczna korekta deklaracji lub księgi dotyczą-
ca obowiązku, którego nieprawidłowe wykonanie stanowi ten czyn zabroniony.  
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Ministerstwo opublikowało projekt objaśnień dotyczący Estońskiego CIT, czyli ryczałtu 
od dochodu spółek, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od stycznia 2021 r. Wybór 
Estońskiego CIT oznacza dla firm brak podatku do czasu wypłaty zysku wspólnikom oraz 
niski podatek przy wypłacie dywidendy. Projekt objaśnień dotyczy interpretacji przepi-
sów, które od 1 stycznia 2022 r. będą obowiązywać zarówno tych podatników, którzy już 
teraz korzystają z Estońskiego CIT jak i tych, którzy dopiero rozważają jego wybór. Resort 
zachęca do zgłaszania swoich uwag i opinii do 30 listopada 2021 r. Przewodnik (taką 
formę przybiorą objaśnienia) do Ryczałtu od dochodów spółek dotyczy stosowania prze-
pisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w 
zakresie nowych zasad opodatkowania, tj. ryczałtu od dochodów spółek.  Zgodnie z po-
stanowieniami Polskiego Ładu, po 1 stycznia 2022 r. podatnicy korzystający z ryczałtu nie 
będę obowiązani do zapłaty podatku wynikającego z dokonanej przy przejściu na system 
estoński korekty przychodów oraz kosztów podatkowych. Warunkiem jest rozliczanie się 
na zasadach estońskich przynajmniej przez okres 4 lat podatkowych. W 2022r. zniknie 
kryterium przychodowe w Estońskim CIT, a wraz z nim instytucja domiaru podatkowego 
w przypadku jego przekroczenia. Podatnicy którzy wybrali Estoński CIT nie będą mieli 
obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na 
określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie 
również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania. W przypadku 
kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo 
do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach, podatek pojawi się dopiero w 
momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach es-
tońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w 
okresie korzystania z Estońskiego CIT.  

Przewodnik 
po eston skim 
CIT 

Korekta JPK 
bez „czynnego 
z alu” 
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Dalsze zmiany  

17 listopada 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą VAT na usługi 

wycinki, pielęgnacji drzew i 

transportu drewna. Z wnio-

skiem wystąpiła firma, która 

jako Wykonawca w rozumieniu 

Ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych, w związku z ubiega-

niem się o zamówienie publicz-

ne miała wątpliwości w zakresie 

mającym wpływ na sposób 

obliczenia ceny to jest prawi-

dłowego określenia stawki po-

datku VAT. Przedmiotem zamó-

wienia jest usługa polegająca 

na wycince drzew wraz z praca-

mi towarzyszącymi. Prace obej-

mują: wycinkę, pielęgnację 

drzew, oczyszczenie terenu po 

wycince, przewiezienie drewna 

w miejsce wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz przycięcie 

suchych konarów w koronach 

drzew. Zamawiający określił dla 

całości zadania  stawkę podatku 

VAT w wysokości 23%. W oce-

nie Wnioskodawcy powyższe usługi mieszczą się w klasyfikacji 

PKWiU 81.30.12.0 określonej podatkiem VAT 8% tj. usłu-

gi związane z zagospodarowaniem terenu zieleni. W związku z 

czym czy powyższe usługi nie powinny zostać opodatkowane 

8% stawką podatku VAT?  Organ zgodził się z Firmą, iż zastoso-

wanie będzie mieć stawka 8 % do 

całości prac. Uzasadniając klasyfikację 

wskazano, iż w dziale PKWiU 81 mie-

ści się klasa 81.30 „Usługi związane z 

zagospodarowaniem terenów ziele-

ni”. Z kolei w ww. klasie została wy-

mieniona m.in. pozycja 81.30.12.0 

„Usługi związane z zagospodarowa-

niem pozostałych terenów zieleni”, 

która obejmuje: 

– usługi dokonywania zasadzeń, pielę-

gnację i utrzymanie: 

–  parków i ogrodów 

–  przy domach wielomieszkaniowych 

–  przy budynkach użyteczności pu-

blicznej i częściowo publicznej (szkoły, 

szpitale, budynki administracyjne, 

kościoły itp.), 

–    na terenach miejskich (parki miej-

skie, strefy zieleni, cmentarze itp.), 

–  zieleni autostrad, ulic, dróg kolejo-

wych i tramwajowych, brzegów dróg 

wodnych, w portach itp., 

–   przy budynkach przemysłowych i 

handlowych, 

–   zieleni (…).  

Sygn. 0112-KDSL1-1.440.205.2021.3.AKA  

Jaki VAT na wycinkę i pielęgnację drzew w zamówieniu  

 Wiążąca informacja stawkowa – montaż wodomierzy 

22 listopada 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbo-

wej wydał wiążącą informację stawkową dotyczącą usługi 

montażu wodomierza na zlecenie klienta z demontażem 

wodomierza uszkodzonego lub niesprawnego. Z wnio-

skiem wystąpił zakład budżetowy, który jest jednostką 

gminną objętą centralizacją rozliczeń VAT. Do jego zadań 

należy świadczenie usług z zakresu dostarczania wody, 

odbioru ścieków, prowadzenie usług z zakresu admini-

stracji oraz eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych. 

Usługa montażu wodomierzy – wyjaśnił wnioskodawca – 

polega na zamontowaniu u odbiorcy urządzenia pomiaro-

wego zużycie wody. Usługa montażu wodomierza równo-

ległego jest realizowana na zlecenie Odbiorcy usług i ma 

na celu podłączenie instalacji wewnętrznej Odbiorcy bez-

pośrednio na przyłączu wodociągowym do wodomierza 

zaliczającego zużycie wody tylko u tego Odbiorcy. Odbior-

ca, dla którego zamontowany został wodomierz równole-

gły na przyłączu wodociągowym, korzysta z usługi zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i podpisuje odrębną umowę o 

zaopatrzenie w wodę z Zakładem budżetowym.  

KIS uznał, iż usługa mieści się w grupowaniu PKWiU 

36.00.20.0 – „Usługi związane z uzdatnianiem i dostarcza-

niem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych”. 

Zatem stawką właściwą dla opodatkowania tej usługi jest 

– na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 

2 i ust. 1a oraz poz. 24 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług– stawka 

podatku w wysokości 8%. 



 
Artykuł w Piśmie Samorządu Terytorial-

nego Wspólnota pt. Uzasadnienie uchwa-

ły NSA o sygn. III FPS 1/21 – kiedy możli-

wa jest klasyfikacja podatkowa budowli 

jako budynku 

 

Ukazało się uzasadnienie uchwały z 29 

września 2021 r. Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego (NSA), w której skład 7 sę-

dziów uznał, iż obiekt budowlany, będący 

budowlą w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

(Dz.U.2020 poz.1333, dalej: „u.P.b.”) może 

być dla celów opodatkowania podatkiem 

od nieruchomości uznany za budynek w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz.U. z 2019 r. 1170, dalej: 

"u.p.o.l."). Postawiono tu jednak warunki: 

• obiekt ten musi spełniać kryteria 

bycia budynkiem wymienione w po-

wyższym przepisie (być obiektem 

budowlanym, trwale związanym z 

gruntem, wydzielonym z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych, 

posiadać fundamenty i dach) a 

• jego wyróżniającą cechą musi być 

powierzchnia użytkowa, o której 

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

podatkach i opłatach lokalnych. 

Warunków tych nie spełnia przykładowo 

zbiornik (silos). Skoro już z samej nazwy 

"zbiornik" wynika jego funkcja użytkowa – 

argumentuje NSA - obiekt budowlany, 

posiadający cechy budynku, jest zbiorni-

kiem w rozumieniu art. 3 pkt 3 u.P.b. jeżeli 

został wytworzony (wzniesiony) dla reali-

zacji takich celów gospodarczych i jedno-

cześnie jego zasadnicze parametry tech-

niczne od samego początku są wyznaczo-

ne przez pojemność (przestrzeń), a nie 

powierzchnię użytkową. 

Warunków tych nie spełnią też inne, po-

dobne obiekty budowlane. Konieczna jest 

zatem dokłada analiza każdego przypadku 

toczonego przed organem samorządowym 

postępowania pod kątem kryteriów wska-

zanych przez NSA (w szczególności czy 

obiekt posiada powierzchnię użytkową). 

Jeżeli warunki nie są spełnione – budowla 

nie będzie budynkiem, podatek będzie 

zatem należny jak od budowli.  
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Krajowy System E-faktur 

 

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT 

przewidującą możliwość wystawiania 

faktur ustrukturyzowanych – nowej formy 

dokumentowania sprzedaży, pojawiającej 

się obok faktur papierowych i elektronicz-

nych. W pierwszej fazie wdrażania przepi-

sów stosowanie tego rozwiązania będzie 

dobrowolne.  

Ministerstwo Finansów już jednak zapo-

wiedziało, że stanie się obligatoryjne od 

2023 r. W nowelizacji ustawy o VAT 

(uchwalonej przez Sejm 1 października 

br.) faktura ustrukturyzowana została 

zdefiniowana jako faktura, która została 

wystawiona przy użyciu Krajowego Syste-

mu e-Faktur (dalej: KSeF) i której przydzie-

lono numer identyfikujący ją w tym syste-

mie. Stanowi ona nowy wariant dotych-

czas stosowanych faktur elektronicznych. 



 

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 

 

Zapraszamy na szkolenia i webinaria  

organizowane we współpracy z Wolters Kluwer  

(dla użytkowników LEX bezpłatne)  

 


