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Szańowńi Pań stwo, 
 

Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 grudnia 2021 r. mija termin na opublikowa-

nie informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i zawiadomienie naczelni-

ka urzędu o adresie strony internetowej, na której została zamieszczona informacja.  

Ponadto, w ostatnim w tym roku wydaniu naszego Newslettera zwracamy Państwa 

uwagę na następujące aktualności podatkowe: 

• objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące regulacji umożliwiają-

cej podatnikom CIT zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na 

wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne, 

• interpretację indywidualną w zakresie ustalenia czy wskutek pełnienia przez Pre-

zesa Zarządu swojej funkcji bez wynagrodzenia, po stronie Spółki powstanie przy-

chód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, 

• interpretację ogólną Ministra Finansów dotyczącą możliwości korzystania przez 

wspólników spółek jawnych i komandytowych ze zwolnienia z CIT oraz 

• interpretację indywidulaną, w której Dyrektor KIS odniósł się do PCC w przypadku 

wyboru opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości. 

 

Życzymy Państwu Wesołych Świąt oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2022! 

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Ministerstwo Finansów przypomina, że 31 grudnia 

2021 r. mija termin na opublikowanie informacji o 

realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i zawia-

domienie naczelnika urzędu o adresie strony inter-

netowej, na której została zamieszczona informacja.   

Obowiązek ten 

dotyczy podat-

ników, o których 

mowa w art. 

27b ustawy o 

CIT, a więc tych, 

których przy-

chody przekra-

czają 50 mln 

EUR oraz podat-

kowych grup 

kapitałowych - 

bez względu na 

wysokość osią-

ganych przycho-

dów.  

Co prawda, 

przepisy ustawy 

o CIT, zobowią-

zujące podatni-

ków do sporzą-

dzania i publiko-

wania informacji 

o realizowanej 

strategii podat-

kowej, weszły w 

życie 1 stycznia 

2021 r., jednak-

że Resort uzna-

je, że pierwszym rokiem spełnienia nowego obo-

wiązku jest 2020.   

W tym terminie należy również powiadomić  naczel-

nika urzędu skarbowego o adresie strony interneto-

wej, na której została zamieszczona informacja. 

 

 

 

 

 

Ministerstwo jednak uspokaja, że ewentualna sank-

cja (kara pieniężna) przewidziana w ustawie o CIT 

dotyczy braku poinformowania naczelnika US o 

adresie strony internetowej, na której została za-

mieszczona informacja. Ewentualne błędy w opubli-

kowanej informacji o realizowanej strategii podat-

kowej nie są 

czynnością karal-

ną na gruncie 

Kodeksu karnego 

skarbowego.  

Ustawa o CIT nie 

zawiera zamknię-

tego katalogu 

danych, które 

mają być przeka-

zywane w ra-

mach publikowa-

nej informacji.  

Wskazuje jednak 

na przykłady da-

nych, które po-

winny być wyka-

zane w informa-

cji.  Jednymi z 

nich są informa-

cje o transak-

cjach z podmiota-

mi powiązanymi, 

których wartość 

przekracza 5% 

sumy bilansowej 

aktywów w rozu-

mieniu przepisów 

o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostat-

niego zatwierdzonego sprawozdania finansowego 

spółki. Ministerstwo wyraziło opinię, że wskazany 

limit należy odnosić do łącznej wartości wszystkich 

transakcji, które w danym roku podatkowym zostały 

dokonane przez podatnika z podmiotami powiąza-

nymi. W pierwszej kolejności podatnik powinien 

więc zsumować transakcje.  

Ostatnie chwile na publikację Strategii Podatkowej  
i jej zaraportowanie 



Opublikowano Interpretację Ogólną Ministra Finansów w zakresie możliwości 
korzystania przez wspólników spółek jawnych i komandytowych, mających 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze zwolnienia z 
opodatkowania podatkiem CIT, dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach 
tych spółek. Ministerstwo wyjaśnia, że zwolnienie może znajdować zastoso-
wanie do przychodów (dochodów) uzyskanych z udziału w zyskach – mają-
cych status podatnika CIT – spółek jawnych i komandytowych, wypracowa-
nych przez te spółki od dnia, w którym stały się one takim podatnikiem, o ile 
wypełnione są warunki stosowania tego zwolnienia określone w art. 22 ust. 
4a-4d i ust. 6 oraz w art. 22a–22c ustawy CIT, a wspólnik takiej spółki nie wy-
stępuje w niej w charakterze komplementariusza.  Zaś istotnym jest w przy-
padku spółki jawnej lub komandytowej okres nieprzerwanego posiadania 
przez minimum dwa lata ogółu praw i obowiązków wspólnika w takiej spółce, 
przyznającego takiemu wspólnikowi minimum 10% praw do udziału w jej zy-
skach. 

Interpretacja Ogólna Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r., Nr 
DD5.8203.2.2021.  
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Ministerstwo Finansów wydało 10 grudnia 2021r. objaśnienia podatkowe doty-
czące stosowania przepisów ustawy o CIT, które umożliwiają podatnikom tego 
podatku zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony 
w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Regulacja ta 
umożliwia w sensie ekonomicznym szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach 
podatkowych w porównaniu do dotychczasowych („klasycznych”) zasad opodat-
kowania, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wy-
odrębniony w kapitale rezerwowym podatnika fundusz utworzony na cele inwe-
stycyjne, którego warunki i cele określono w przepisie art. 15 ust. 1hb oraz ust. 
1hba ustawy o CIT. Rozliczenie w kosztach podatkowych odpisów dokonywa-
nych na fundusz jest dobrowolne.  Z kolei skorzystanie przez podatnika z tego 
rozwiązania nie wpływa na jego dotychczasowe pozostałe rozliczenia. Może on 
nadal korzystać z innych preferencji przewidzianych w „klasycznym” systemie 
CIT - wskazuje Ministerstwo w objaśnieniach.  Jednakże Resort wskazuje, że jest 
to alternatywa dla ryczałtu od dochodów spółek. Nie przysługuje ona podatni-
kom rozliczającym Estoński CIT.  

Fuńdusz ńa  
cele ińwesty-
cyjńe a CIT 

 
Ińterpretacja 
Ogo lńa doty-
cząca zwolńie-
ńia z CIT 
wspo lńiko w 
spo łek ko-
mańdytowych 
i jawńych 
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Dalsze zmiany  

Brak wynagrodzenia Prezesa a 
nieodpłatne świadczenie  

 

 

2 grudnia 2021r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbo-

wej wydał ciekawą interpretację podatkową w zakresie 

ustalenia czy wskutek pełnienia przez Prezesa Zarządu 

swojej funkcji bez wynagrodzenia, po stronie Spółki 

powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadcze-

nia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.  Py-

tanie zadała spółka z grupy, która posiada spółki na 

terytorium Niemiec i Polski. W Polsce spółką dominują-

cą jest spółka A sp. z o.o. pełniąca funkcje spółki holdin-

gowej. Udziałowcami A są: 

–        Pan X posiadający 10% udziałów A oraz 

–        B. posiadająca 90% udziałów A. 

W skład zarządu A wchodzi obecnie m.in. Pan X pełnią-

cy funkcję Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu nie otrzy-

muje od Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionych 

funkcji w zarządzie, przy czym otrzymuje pośrednio 

wynagrodzenie na podstawie umowy o współpracę 

zawartej pomiędzy A a D spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością sp. k., której komplementariuszem jest 

Prezes Zarządu. Przedmiotem Umowy jest wykonywa-

nie czynności wymienionych w Umowie na rzecz A, w 

tym m.in. wsparcie zarządzania spółkami Grupy A w 

Polsce.  

 

Dyrektor KIS zgodził się ze spółką, że w takiej sytuacji 

nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świad-

czenia podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o 

CIT. Jednocześnie, dzięki funkcjom pełnionym w zarzą-

dzie Spółki, Prezes Zarządu ma wpływ na zysk Spółki, a 

tym samym na wysokość dywidendy uzyskiwanej przez 

A z tytułu posiadanych udziałów w Spółce oraz pośred-

nio własnej dywidendy z tytułu udziałów posiadanych 

przez Prezesa Zarządu w A.  

 

Sygnatura:0111-KDIB1-2.4010.573.2021.1.MS  

Wybór opodatkowania  
VAT a PCC 

  
7 grudnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skar-

bowej wydał ciekawą interpretację w zakresie skut-

ków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży nieru-

chomości gruntowej w przypadku złożenia przez stro-

ny transakcji zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze 

zwolnienia z opodatkowania VAT.  

Organ zgodził się ze spółką, że skoro transakcja sprze-

daży nieruchomości będzie podlegała faktycznemu 

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (co 

potwierdziła inna wydana dla spółki interpretacja) i 

nie będzie z tego podatku zwolniona (strony transak-

cji złożą zgodne oświadczenie o rezygnacji ze zwolnie-

nia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług), 

to w sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie za-

warte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych. Tym samym, na kupującym 

nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umo-

wy.  

Sygn.: 0111-KDIB2-2.4014.237.2021.4.MM. 



 
Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota  pt.  

NSA: Agencja Rozwoju Regionalnego 

musi limitować odliczenie VAT 

18 października 2021r. Naczelny Sąd Ad-

ministracyjny uznał, iż Agencja Rozwoju 

Regionalnego (działająca w formie Spółki 

Akcyjnej) powinna stosować prewspół-

czynnik odliczenia VAT, w związku z reali-

zacją projektów, na które otrzymuje 

wsparcie i dotację podmiotową. Działal-

ność w zakresie realizacji projektów unij-

nych będąca działalnością nieodpłatną 

nie może być uznana za działalność pod-

porządkowaną regułom opłacalności i 

zysku, nie polega ona bowiem na wyko-

nywaniu odpłatnych świadczeń przez 

podatnika.  Realizacja projektów unijnych 

stanowi obok działalności gospodarczej 

Agencji odrębny przedmiot działalności 

podatnika, nie stanowiący w tym zakresie 

działalności gospodarczej, oraz pozostają-

cy również bez związku z jej działalnością 

komercyjną.  

Artykuł w  dwutygodniku Wspólnota  pt.  

NSA: budynek oddany do użytkowania w 

części – podatek należny od całości  

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł 7 

października 2021r., że dla potrzeb po-

datku od nieruchomości nie ma znaczenia 

okoliczność, iż budynek (ujęty w ewiden-

cji środków trwałych przedsiębiorcy) nie 

został w całości oddany do użytkowania 

czy że jest wykorzystywany przez podat-

nika jedynie w części. Spełnione są bo-

wiem dwa kryteria decydujące o powsta-

niu obowiązku podatkowego – istnieje 

budynek oraz rozpoczęto jego użytkowa-

nie. Po spełnieniu tych kryteriów przed-

miotem podatku jest cały budynek. Nie 

ma podstaw prawnych do dzielenia tak 

rozumianego budynku na część zajętą na 

cele prowadzonej działalności gospodar-

czej i część niewykorzystywaną. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Komentarz  w Miesięczniku  „Finanse 

Publiczne” -  Czy złożenie korekty ewiden-

cji VAT przesyłanej w nowym JPK_VAT 

wymaga złożenia czynnego żalu? Czy są 

jakieś oficjalne wyjaśnienia w tej sprawie?  

Od 1 października 2020 r. podatnicy VAT 

są zobowiązani składać JPK w nowej wersji 

obejmującej zarówno deklarację, jak i ewi-

dencję VAT. W konsekwencji również w 

przypadku składania korekty deklaracji 

można jednocześnie – w ramach jednego 

zachowania – przekazać korektę ewidencji. 

Podatnicy często mieli wątpliwości, czy 

przesyłając korektę ewidencji VAT, powin-

ni zastosować instytucję „czynnego żalu”. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów w sytua-

cji, gdy w tym samym momencie korygo-

wana jest deklaracja i ewidencja, nie ma 

zastosowania art. 16a kodeksu karnego 

skarbowego (kks) w obecnie obowiązują-

cym brzmieniu. Ustawodawca postanowił 

jednak naprawić lukę prawną i zdecydował 

się na znowelizowanie tego przepisu od 

stycznia 2022 r. 



 

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 

 


