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Szańowńi Pań stwo, 
 

początek roku 2022 w podatkach oznaczał problemy praktyczne we wdrożeniu Pol-

skiego Ładu w przedsiębiorstwach i podmiotach publicznych. Sporo zamieszania wy-

wołały zaliczki na PIT pracowników. Kolejne nowelizacje „Ładu” właśnie procedowane 

są przez Parlament.  

Poza powyższym tematem omawiamy też dwie interpretacje ogólne Ministra Finan-

sów: 

• z 29 grudnia 2021r. dotyczącą pojęcia „transakcji kontrolowanej” i 

• z 22 grudnia 2021r. dotyczącą opodatkowania VAT czynności przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności.  

Ponadto, WSA w Poznaniu wydał ciekawy wyrok w sprawie ujmowania, przez Instytu-

cję Kultury, w wyliczeniu prewspółczynnika VAT, dotacji inwestycyjnej—przybliżamy 

Państwu jego najważniejsze tezy.  

Wspominamy też o skutku „tarczy antyinflacyjnej” w postaci wygaśnięcia w pewnym 

zakresie Wiążących Informacji Stawkowych wydanych dla towarów, których stawkę 

VAT obniżono.   

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Opłata przekształceniowa a VAT  

Opublikowano długo wyczekiwaną przez samorządy interpreta-

cję ogólną Nr PT1.8101.2.2021 dotyczącą opodatkowania VAT 

czynności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej w prawo własności, dokonanego z 

mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. tzw. 

przekształceniowej. Interpretacja wydawana jest w związku z 

treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(„TSUE”) w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław.  

Konsekwencją podjętego przez TSUE rozstrzygnięcia jest ko-

nieczność zmiany sposobu traktowania na gruncie VAT czynno-

ści przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowych we własność, ustanowionego przed 1 maja 2004 r. 

(czyli uznania ich za odrębną dostawę towarów), które to czyn-

ności nie były dotąd uznawane za podlegające opodatkowaniu 

podatkiem VAT. Mając na względzie treść art. 29a ust. 1 ustawy 

o VAT, zgodnie z którym podstawą opodatkowania jest co do 

zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dosta-

wy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytu-

łu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, jak 

również art. 29a ust. 6 pkt 1, zgodnie z którym podstawa opo-

datkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o 

podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, Minister-

stwo uznaje, że otrzymane przez dotychczasowego właściciela 

gruntu opłaty zawierają już w sobie podatek VAT (są tzw. kwo-

tami brutto). Zaś obowiązek podatkowy powinien powstać w 

momencie otrzymania całości lub części opłaty przekształcenio-

wej (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) - art. 19a ust. 5 pkt. 1 

lit b ustawy o VAT.  

Jednocześnie, Resort informuje, że dotychczasowe rozliczenia 

samorządów nie powinny być kwestionowane.  

Opublikowano Interpretację ogólną dotyczącą pojęcia 
transakcji kontrolowanej w świetle definicji legalnej wy-
rażonej w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(ustawa o CIT) oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(ustawa o PIT).  Zgodnie z brzmieniem ww. przepisów, 
transakcja kontrolowana to identyfikowane na podsta-
wie rzeczywistych zachowań stron działania o charakte-
rze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do 
zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone 
lub narzucone w wyniku powiązań. Interpretacja ma na 
celu wyjaśnienie, ze względu na zidentyfikowane trudno-
ści interpretacyjne w odniesieniu do elementów składo-
wych definicji legalnej „transakcja kontrolowana”, co 
należy rozumieć przez to pojęcie, jak również dokonanie 
delimitacji tego pojęcia.  
 
Ministerstwo wskazuje, że ocena, czy działanie stanowi 
transakcję kontrolowaną, powinna następować indywi-
dualnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem jego 
specyfiki. Wynik takiej oceny może być różny z perspek-
tywy każdej ze stron (uczestników). Nie jest zatem ko-
nieczne jednolite uznanie działania za transakcję kontro-
lowaną przez obie/wszystkich uczestników danego dzia-
łania. Dane działanie może zostać zakwalifikowane od-
miennie przez uczestników, np. jako działanie o charakte-
rze gospodarczym albo jako działanie pozbawione cha-

rakteru gospodarczego.  
 
Zdaniem Resortu, podstawową cechą działania o charak-
terze gospodarczym jest jego cel zarobkowy rozumiany 
jako nastawienie (zamiar) na osiągnięcie zysku. Rezultat 
działania może, ale nie musi, zmaterializować się dla 
strony/stron jako zysk. Działanie, które nie przyniosło 
przychodu (zysku) nie oznacza automatycznie działania o 
charakterze niegospodarczym. Przesłanka zarobkowego 
charakteru jest spełniona także wtedy choć, gdy podej-
mowane działania nastawione są na zysk, ale generują 
straty finansowe. Istotny jest bowiem nie tyle rezultat 
(efekt) danego działania (zysk lub strata), ile zamiar stro-
ny/stron, który spowodował podjęcie działania. Przy 
ocenie rzeczywistego charakteru zachowań stron należy - 
wyjaśnia MF - brać w szczególności pod uwagę istnienie 
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych określonego 
działania. Zachowania sztuczne lub pozorne nie są zacho-
waniami rzeczywistymi. Rzeczywista treść podejmowa-
nych działań identyfikowana jest na podstawie faktycz-
nych zachowań stron. Przesłanka ta jest w szczególności 
istotna w sytuacji, w której rzeczywisty przebieg transak-
cji kontrolowanej nie jest zgodny z postanowieniami 
obowiązujących umów pisemnych albo kiedy umowy 
pisemne dotyczące transakcji kontrolowanej nie istnieją.  
 
Interpretacja ogólna Nr DCT1.8203.4.2020 Ministra Fi-
nansów z dnia 29 grudnia 2021 r.  

Interpretacja ogólna ws. transakcji kontrolowanej  



Zmiany w zakresie tzw. Polskiego czy Nowego Ładu spowodowały, że część pracowników 
otrzymała niższą kwotę wynagrodzenia „na konto” za styczeń. Wynika to z pomniejszenia 
przez pracodawcę kwoty wypłaty o 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacji 
możliwości odliczenia tej składki od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
(również potrącanej przez pracodawcę). Obecnie bowiem, kwota składki na ubezpieczenie 
zdrowotne nie zmniejsza już zaliczki i PIT obliczanego od dochodów uzyskanych od 1 stycz-
nia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie internetowej komentarz do tej 
sprawy informując, że jednocześnie nastąpiła podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpo-
wiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty 
wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła 
ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł). Jednakże, 
Ministerstwo wyjaśnia, że należy pamiętać o złożeniu PIT-2. Jest to oświadczenie pracowni-
ka dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 
Równocześnie jednak Ministerstwo przyznaje, że niektórych przypadkach pracownik nie 
może złożyć PIT-2. Tak jest w przypadku np. pracownika, który jest emerytem, przedsiębior-
cą albo wieloetatowcem.  
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Parlament pracuje obecnie nad zmianami m.in. w ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – PIT (druk nr 1960). Nowelizacja wynika z rozbieżności w rozumieniu 
przepisów tzw. „Polskiego Ładu” oraz wątpliwości co do mocy prawnej Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i 
przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych (Dz. U. poz. 28). Projektodawca w uzasadnieniu dokumentu wskazuje, że na pod-
stawie znowelizowanego przepisu art. 32 ust. 3 ustawy PIT, nie będzie budziło już wątpli-
wości, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek 
(czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowe-
go, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. 
Zgodnie z nowelizacją, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy,  płatnik uwzględ-
niać ma koszty uzyskania przychodów i 1/12 kwoty zmniejszającej podatek zgodnie z 
przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., o ile na 
moment obliczania tej zaliczki płatnik jest uprawniony do ich stosowania. Zatem, płatnik 
stosować ma koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 
obowiązującej w 2021 r., jednakże o tym, czy jest uprawniony do ich stosowania, roz-
strzygać mają okoliczności faktyczne według stanu na 2022 r.  
 
Ponadto, projektodawca argumentuje, że przepis w nowym brzmieniu nie będzie już 
budził wątpliwości, że oświadczenie PIT-2 może złożyć również emeryt lub rencista, któ-
ry złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. W przepisie przej-
ściowym przesądzono, że wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują 
moc. W związku z tym podatnicy nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2.  Art. 53a 
ust. 8 ustawy PIT umożliwi płatnikowi pobór zaliczki wg zasad Polskiego Ładu w przypad-
ku, gdy wykorzystywane oprogramowanie nie będzie gotowe przed wejściem w życie 
przepisów i następnie dokonanie zwrotu nadwyżki zaliczki podatnikowi niezwłocznie po 
obliczeniu zaliczki według mechanizmu opisanego w art. 53a ust. 1 ustawy PIT.  

Kolejńe ńowele 
"Polskiego Ła-
du"  

Wyńagrodze-
ńia pracowńi-
ko w za sty-
czeń  - wyja-
s ńieńia Mińi-
sterstwa Fi-
ńańso w  
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Dalsze zmiany  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał ciekawy 

wyrok w sprawie ujmowania, przez Instytucję Kultury, w wyli-

czeniu prewspółczynnika VAT, dotacji inwestycyjnej. Sprawa 

dotyczyła Zespołu Instytucji Kultury tj. gminnej jednostki utwo-

rzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-

ści kulturalnej oraz uchwały Rady Miejskiej, która otrzymała 

dofinansowanie do zaadaptowana budynku na potrzeby biblio-

teki. W przeważa-

jącej mierze dzia-

łalność podatnika 

obejmuje realiza-

cję zadań statuto-

wych w zakresie 

kultury. Czynności 

te są co do zasady 

wykonywane nie-

odpłatnie, ponie-

waż są finansowa-

ne ze środków 

budżetowych. W 

ten sposób gmina 

pośrednio realizuje 

zadania własne. Ponadto podatnik wykonuje czynności odpłat-

ne mieszczące się w pojęciu działalności gospodarczej w rozu-

mieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Instytucja ponosi  wydatki 

związane z całokształtem działalności podatnika, np. czynsz 

najmu nieruchomości, w której prowadzona jest działalność, 

gaz, energia elektryczna itp.  W 2016 r. i 2017 r. , na podstawie 

umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go Podatnik otrzymał dofinansowanie zadania w ramach Naro-

dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pn. „Adaptacja bu-

dynku na potrzeby biblioteki publicznej”. 

 

WSA podkreślił, że instytucja kultury sporządza plan finansowy 

zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, a zatem 

dotacje inwestycyjne ma obowiązek wykazać jako środki na 

wydatki majątkowe, a nie jako przychody. W ocenie Sądu, w 

świetle przepisów o finansach publicznych, w przychodach 

instytucji kultury nie są ujmowane wszelkie dotacje, a jedynie 

dotacje na cele związane z bieżącą działalnością. Natomiast 

dotacje inwestycyjne ujmowane są i rozliczane w odrębnej 

pozycji planu finansowego – „środki na wydatki majątkowe” i 

nie podlegają 

wykazaniu w 

sprawozdaniu 

rocznym z wyko-

nania planu 

finansowego 

jako przychody, 

z których insty-

tucja pokrywała 

koszty swojej 

działalności 

wykonując przy-

pisane jej zada-

nia jednostki 

samorządu tery-

torialnego. 

Wobec powyższego Sąd uznał, że organ dopuścił się błędnej 

interpretacji przepisów przez zastosowanie rozszerzającej 

wykładni odnośnie do pojęcia przychodów wykonanych i obję-

cia zakresem tego pojęcia otrzymywanych od jednostki samo-

rządu dotacji inwestycyjnych, a w konsekwencji naruszenie art. 

86 ust. 2g i ust. 2h w związku z art. 90c ustawy o VAT, przez 

nieadekwatne do prowadzonej działalności ustalanie 

prewspółczynnika do odliczania VAT, powodujące istotne ogra-

niczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego. 

 

Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-10 o sygn. I SA/Po 618/21. 

Dotacja inwestycyjna a odliczenie VAT przez Instytucję Kultury 

 
Tarcza Antyinflacyjna 2.0 powoduje wygaśnięcie WIS  

Ministerstwo Finansów informuje, że zmiany w przepi-

sach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 

2022 r. Wiążących Informacji Stawkowych wydanych dla 

towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT. Zmia-

ny w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak 

na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS 

według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmia-

nie.  Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, 

które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod 

warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych 

towarów się nie zmienią.  

Ponadto, zmniejszone nowe-

lizacją stawki VAT w kasach 

rejestrujących muszą zostać 

dostosowane do zmian od 1 

lutego 2022 r. na sześć mie-

sięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.  



 
Artykuł w Piśmie Wspólnota Mieszkanio-

wa pt. Co nowego w podatkach od 

2022r.? 

Najistotniejszą finansowo zmianą w prze-

pisach będzie z pewnością podwyższona 

wysokość składki zdrowotnej, która nie 

będzie odliczalna od podatku. Podstawą 

wymiaru będą rzeczywiste dochody w 

miejsce stałej opłaty ryczałtowej, która 

była podstawą systemu w latach poprzed-

nich. 

W związku z powiązaniem z przychodem 

składka ta będzie zbliżona konstrukcyjnie 

do podatku. Wysokość składki zależna 

będzie od formy opodatkowania dochodu 

w PIT. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Opłaty przekształceniowe a rozli-

czenie VAT  

Pod koniec grudnia opublikowano długo 

wyczekiwaną przez samorządy interpreta-

cję ogólną w sprawie opodatkowania po-

datkiem VAT czynności przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego gruntów 

w prawo własności. Opracowanie tych 

wyjaśnień wynikało z treści wyroku TSUE, 

który wymusił zmianę ugruntowanej linii 

interpretacyjnej organów podatkowych.  

 

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Naliczenie podatku od wynagro-

dzeń za styczeń  

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu spo-

wodowały, że część pracowników otrzy-

mała niższą kwotę wynagrodzenia netto za 

styczeń. (…)  Minister Finansów wydał 7 

stycznia 2022 r. rozporządzenie w sprawie 

przedłużenia terminów poboru i przekaza-

nia przez niektórych płatników zaliczek na 

podatek dochodowy od osób fizycznych. 

W nocy z soboty na niedzielę (9 stycznia) 

Ministerstwo Finansów prowadziło nato-

miast za pośrednictwem strony interneto-

wej czaty, w których wyjaśniało, w jaki 

sposób rozumie treść nowego rozporzą-

dzenia, a ponadto opublikowało wyjaśnie-

nia dotyczące nowych przepisów. 

W wyjaśnieniach tych resort informuje, że 

na mocy rozporządzenia uległy zmianie 

zasady rozliczania zaliczek na podatek 

dochodowy pobieranych przez płatników 

w styczniu 2022 r. Zaliczka za styczeń u 

pracowników czy zleceniobiorców, którzy 

osiągają miesięczny dochód do 12 800 zł 

brutto, powinna być pobierana w wysoko-

ści nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej 

na zasadach obowiązujących do 31 grud-

nia 2021 r. Ministerstwo ostrzega, że po-

branie zaliczki na podatek dochodowy w 

wyższej wysokości będzie skutkować po 

stronie płatnika obowiązkiem niezwłocz-

nego zwrócenia podatnikowi zaistniałej 

różnicy. Tym samym pracownicy będą 

otrzymywać stosowne korekty od płatni-

ków, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie 

uwzględniały metodyki pobierania zaliczek 

na podatek dochodowy opisanej w rozpo-

rządzeniu – stwierdza Ministerstwo Finan-

sów. Opisane rozwiązanie może budzić 

wątpliwości co do zgodności z Konstytucją 

RP. (…)  



 

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, 

• opracowaniu Strategii Podat-

kowej, 

• 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 na webinaria  

organizowane we współpracy z  

Wydawnictwem Municipium (wydawcą „Wspólnoty”) 

 
 


