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Szanowni Pan stwo, 
 

w naszym lutowym biuletynie omawiamy niektóre z kolejnych zmian w prawie podat-

kowym ogłoszone przez Rząd, m.in. pakiet uproszczeń w podatku od towarów i  

usług—tzw. SLIM VAT III.  Ministerstwo Finansów przygotowało też odpowiedzi na 

pytania podatników i programistów dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur.  

W lutym Naczelny Sąd Administracyjny wydał, niestety niekorzystne dla podatników, 

orzeczenie w składzie 7 sędziów—interpretacja podatkowa wydana dla pracodawcy 

(płatnika) nie uchroni pracownika (podatnika) od zapłaty podatku.  

Wiemy już ponadto, że Mechanizm Podzielonej Płatności zostanie z nami na kolejne  3 

lata—tymczasowe przepisy o split payment obowiązywać będą do marca 2025r.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Ministerstwo Finansów opublikowało dalsze propo-

zycje założeń zmian podatkowych, tym razem doty-

czą one VAT i stanowią kolejną odsłonę „SLIM 

VAT” (III). 

Najważniejsze elementy pakietu to: 

• Rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy 

odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT. 

Podatek naliczony i należny będą rozliczane w 

tym samym okresie (w tej samej deklaracji) 

przez co VAT od WNT będzie w pełni neutralny 

dla podatnika. Nie będzie miało znaczenia czy i 

w którym miesiącu podatnik otrzymał fakturę 

od unijnego kontrahenta. Stanowi to dostoso-

wanie ustawy do orzecznictwa TSUE. 

• Urealnienie progów dotyczących współczynnika 

VAT -z 500 do 10.000 zł wzrośnie limit kwoty 

podatku naliczonego niepodlegającej odlicze-

niu pozwalający na nieobliczanie proporcji odli-

czenia VAT przy proporcji przekraczającej 98%. 

Obowiązek kalkulacji proporcji VAT zostanie 

zdjęty z wielu podatników wykazujących tzw. 

sprzedaż mieszaną i to już za rok 2022. 

• Podobnie, rozliczenia za styczeń ułatwi opcja 

rezygnacji z korekty rocznej (przy niewielkiej 

różnicy pomiędzy proporcją wstępną i ostatecz-

ną). 

• Nie będzie obowiązku wystawienia faktury 

zaliczkowej, jeśli podatnik otrzyma całość lub 

część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym 

okresie rozliczeniowym (w tym samym miesią-

cu) w którym powstał obowiązek podatkowy 

(np. sprzedał towar). 

• Podatnicy będą mieli wybór, czy dokumento-

wać otrzymane zaliczki fakturami, czy ograni-

czyć się do wystawienia jednej faktury rozlicze-

niowej obejmującej oprócz daty dokonania / 

zakończenia dostawy towarów lub wykonania 

usługi – datę otrzymania zapłaty zaliczki (jeśli 

jest określona i różni się od daty wystawienia 

faktury). 

• Środki z rachunku VAT będą mogły być wyko-

rzystane do zapłaty kolejnych danin, m. in. po-

datku handlowego, opłaty cukrowej i opłaty od 

„małpek”. 

• Zwiększenie limitu wartości sprzedaży, upraw-

niający do posiadania statusu małego podatni-

ka. Liczony wraz z kwotą podatku, wzrośnie z 

1,2 mln EUR do 2 mln EUR, dzięki czemu nawet 

40 tys firm będzie mogło rozliczyć się kasowo i 

składać deklaracje za okresy kwartalne. 

• Członek grupy VAT będzie mógł przekazywać 

środki ze swojego rachunku VAT na rachunek 

VAT przedstawiciela grupy VAT. Przekazanie 

będzie dokonywane komunikatem przelewu 

podobnym do „przekazania własnego”. 

Ponadto, planowane jest obniżenie dodatkowego 

zobowiązania podatkowego (do 10 i 5%) co ma mieć 

też zastosowanie do toczących się postępowań Za-

łożenia nowelizacji zawierają też zmianę mającą 

dostosować polskie przepisy do wyroku TSUE w 

polskiej sprawie nr C-935/19 Grupa Warzywna. No-

welizacja jednak wprowadza kryterium należytej 

staranności, zaś TSUE uznał za niezgodne z prawem 

UE sankcjonowanie (20% dodatkowym zobowiąza-

niem podatkowym) nieprawidłowości „wynikającej 

z błędu w ocenie popełnionego przez strony trans-

akcji, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazu-

jących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skar-

bu państwa”. 



Warto przypomnieć, że mechanizm podzielonej płatności w VAT (split payment) 
wprowadzono w Polsce jako rozwiązanie tymczasowe, zawieszając jednocze-
śnie tzw. odwrotne obciążenie (przy rozliczaniu towarów i usług wrażliwych na 
wyłudzenia). Podlegać on miał ewaluacji pod kątem spełnienia zakładanych 
celów tzn. ograniczenia luki VAT. Według danych Ministerstwa Finansów od 
2015 r. luka VAT spadła o połowę – z 24 proc. do niewiele ponad 10 proc. w 
2020 r. W konsekwencji, Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie stoso-
wania w Polsce MPP.  W związku z tym od 1 marca 2022 r. nie zmieniają się 
krajowe przepisy dotyczące obligatoryjnego MPP i w dalszym ciągu będzie wy-
stępował obowiązek stosowania go na dotychczasowych zasadach, w zakresie 
towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.  
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14 lutego 2022r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 
210/19, w poszerzonym, 7 osobowym składzie) dotyczący obowiązku zapłaty 
podatku (PIT) przez podatnika, w sytuacji gdy to jego pracodawca (jako płat-
nik) otrzymał interpretację indywidualną w tej samej merytorycznie sprawie 
ale dotyczącą formalnie jego odpowiedzialności jako płatnika (za pobranie 
zaliczek na PIT). Zdaniem Sądu, niestety, taka interpretacja uzyskana przez 
płatnika nie pozwala podatnikowi na niezapłacenie podatku. Ochrona płatnika 
wynikała z art. 14 m § 1, jak i art. 14k Ordynacji podatkowej, które stanowią, 
że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwier-
dzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpi-
su prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpre-
tację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, podobnie jak nie-
uwzględnienie interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Przepisy te 
dawały spółce ochronę z tytułu uzyskanej interpretacji indywidualnej, do któ-
rej ta się zastosowała (nie pobierając zaliczek na PIT). Takiej ochrony nie miał 
jednak podatnik – gdyż jest to inny podmiot—niebędący wnioskodawcą. Pra-
cownik mógłby uzyskać ochronę ale jedynie na mocy wydanej dla niego (jako 
podatnika PIT) interpretacji indywidualnej. Pracownik z takim wnioskiem nie 
wystąpił a po zmianie podejścia organów podatkowych (przypominamy o in-
terpretacji ogólnej z 23 czerwca 2016 r. nr DD3.8201.1.2016.MCA) – fiskus 
zażądał od niego zapłaty.  

Interpretacja 
wydana dla 
pracodawcy 
nie chroni pra-
cownika – wy-
rok NSA 

 
Mechanizm 
podzielonej 
płatnos ci zo-
staje z nami 
na kolejne 3 
lata 
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Dalsze zmiany  

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na 

pytania podatników i programistów odnośnie prak-

tycznych problemów związanych z fakturami ustruktu-

ryzowanymi. Pytano np. co się stanie gdy przesłana 

faktura będzie zawierać błędy rachunkowe? Resort 

odpowiada, że faktura zostanie przyjęta do KSeF, sys-

tem nie weryfikuje błędów rachunkowych zawartych 

w fakturze. W przypadku wystąpienia takich błędów 

konieczne jest wystawienie faktury korygującej.  

 

KSeF - jak wyjaśnia MF - przewiduje możliwość wysta-

wiania faktur dla podatników (B2B) jak również na 

rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej 

(B2C) oraz umożli-

wia dostęp do tych 

faktur, m.in. po-

przez tzw. dostęp 

anonimowy.  

 

Ministerstwo 

wskazało, że faktu-

ra, która została 

odrzucona nie jest 

uznawana za wy-

stawioną, zatem 

nie można do niej 

wystawić korekty 

ani jej anulować. 

W przypadku od-

rzucenia faktury 

przez system do decyzji podatnika należy, czy będzie 

chciał ją poprawić i wysłać ponownie do KSeF. Odrzu-

cenie faktury przez system może wystąpić jedynie z 

powodu niezgodności struktury pliku z wzorem logicz-

nym lub z powodu wprowadzania jej do systemu przez 

osobę nieuprawnioną. 

 

Ministerstwo informuje, że przesyłana faktura musi 

być zgodna ze strukturą logiczną FA(1). W przypadku, 

gdy faktura będzie zawierała błędy np. nie wszystkie 

wymagane przez strukturę pola zostaną wypełnione, 

faktura zostanie odrzucona. Resort podkreśla, że w 

strukturze istnieją pola, które stają się obowiązkowe w 

momencie wypełniania węzłów lub sekwencji o cha-

rakterze fakultatywnym, w których pola te są zawarte 

mimo, że dotyczą elementów których nie wymaga 

ustawa o VAT. W tego typu sytuacjach fakultatywność 

osiągana jest na poziomie węzła sekwencji. Zatem w 

przypadku wypełniania fakultatywnych węzłów zawar-

tych w fakturze, pola obowiązkowe w tym węźle mu-

szą zostać wypełnione dla skuteczności wysyłki pliku 

faktury. 

 

Podatników interesowało również samofakturowanie, 

które jak wskazał Resort przewidziane jest w systemie. 

Sprzedawca uprawniający nabywcę do samofakturo-

wania będzie musiał nadać nabywcy to uprawnienie w 

KSeF. Faktury w ramach tej procedury będą mogły być 

wystawiane bezpo-

średnio przez na-

bywcę oraz przez 

podmioty upraw-

nione przez niego 

do wystawiania 

faktur w KSeF. 

 

Wątpliwości po-

datników budziło 

też, czy rozszerzo-

no zakres wymaga-

nych danych na 

fakturze. Struktura 

logiczna e-Faktury 

oprócz elementów, 

których występo-

wanie regulowane jest art. 106a – 106q ustawy o VAT, 

zawiera także elementy, których stosowanie jest cał-

kowicie dobrowolne i dowolne. Zdaniem MF, przepisy 

wprowadzające KSeF nie nakładają zatem nowych 

obowiązków co do zawartości faktury. 

 

Ministerstwo poinformowało też, że należy wystawić 

fakturę korygującą w przypadku korekt niewpływają-

cych na wartość podstawy opodatkowania i kwotę 

podatku (np. data sprzedaży, oznaczenie FP, TP, adno-

tacja MPP, symbole GTU).  

 

Resort wyjaśnił ponadto, że tzw. „proforma” nie jest 

fakturą w rozumieniu ustawy VAT. Zatem wystawianie 

takich dokumentów nie jest przewidziane w KSeF.  

Opublikowano odpowiedzi na pytania dot. KSeF 



 
Komentarz Joanny Rudzkiej w Rzeczpospo-

litej  do artykułu: Slim VAT III to kolejne 

ułatwienia w rozliczaniu podatku 

Proponowane założenia zmian upraszczają-

cych VAT oceniam pozytywnie. Dużo uła-

twią na pewno urealnione progi dotyczące 

współczynnika VAT (do 10 000 zł) oraz ma-

łego podatnika (do 2 mln euro). Bardzo 

łatwo jest zwłaszcza przekroczyć limit 500 zł 

podatku naliczonego niepodlegającego 

odliczeniu (wynikający z zastosowania pro-

porcji 98 proc. a pozwalający na uznanie, że 

proporcja wynosi 100 proc.) co widzimy 

obecnie licząc współczynniki ostateczne za 

2021r. Obowiązek kalkulacji proporcji VAT 

zostanie zdjęty z wielu podatników wykazu-

jących tzw. sprzedaż mieszaną i to już za rok 

2022 Cieszy też dostosowanie przepisów o 

WNT do orzecznictwa TSUE – podatek nali-

czony i należny rozliczać będziemy już bez 

wątpliwości w tym samym okresie oraz 

obniżenie dodatkowego zobowiązania po-

datkowego (do 10 i 5 proc.) co ma mieć też 

zastosowanie do toczących się postępowań.  
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Wspólno-

ta Mieszkaniowa pt. Polski Ład -zarys zmian 

podatkowych VAT i Krajowy System e-

Faktur 

Polski czy też Nowy Ład to liczne zmiany 

przepisów podatkowych i okołopodatko-

wych. Nowelizacja dotyczy gównie podat-

ków dochodowych i składki zdrowotnej. W 

VAT na szczególną uwagę zasługują zaś roz-

wiązania dotyczące Krajowego Systemu e-

Faktur (KSeF). W niniejszym artykule przyta-

czam ich krotką specyfikę. (…) Celem rozwią-

zania jest umożliwienie podmiotom powią-

zanym finansowo, ekonomicznie i organiza-

cyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb 

podatku od towarów i usług. Grupa VAT 

znacznie uprości rozliczenia pomiędzy jej 

członkami oraz zwiększa efektywność finan-

sową współpracy z innymi podmiotami z 

grupy (w przypadku np. podmiotów prowa-

dzących działalność zwolnioną z VAT). Istotą 

nowych przepisów jest to, że dostawy towa-

rów i świadczenie usług przez podmioty 

należące do tej grupy nie stanowią czynno-

ści podlegających opodatkowaniu. Oznacza 

to neutralność podatkową wewnątrz grupy 

VAT. Jest to szczególnie korzystne dla pod-

miotów, które w ogóle nie odliczają VAT 

naliczonego lub odliczają VAT naliczony w 

części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest jej 

korzystny wpływ na płynność finansową 

należących do niej podmiotów. Konsekwen-

cją bytu grupy VAT jest uznanie, że dostawy 

towarów i świadczenie usług przez podmiot 

należący do tej grupy w stosunku do pod-

miotu do niej nienależącego uważa się za 

dokonane przez tę grupę. 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Piśmie Samorzą-

du Terytorialnego Wspólnota pt. Sejm 

przegłosował kolejne zmiany do „Polskiego 

Ładu” – czy jest szansa na wyższe wynagro-

dzenia w samorządach?  

Parlament pracuje obecnie nad zmianami 

m.in. w ustawie o podatku dochodowym od 

osób fizycznych – PIT (druk nr 1960). Nowe-

lizacja wynika z rozbieżności w rozumieniu 

przepisów tzw. „Polskiego Ładu” oraz wąt-

pliwości co do mocy prawnej Rozporządze-

nia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 

r. w sprawie przedłużenia terminów poboru 

i przekazania przez niektórych płatników 

zaliczek na podatek dochodowy od osób 

fizycznych (Dz. U. poz. 28). Projektodawca w 

uzasadnieniu dokumentu wskazuje, że na 

podstawie znowelizowanego przepisu art. 

32 ust. 3 ustawy PIT, nie będzie budziło już 

wątpliwości, że płatnik ma stosować zmniej-

szenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej 

podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświad-

czenie PIT-2 jest składane w trakcie roku 

podatkowego, a nie tylko przed pierwszą 

wypłatą wynagrodzenia w danym roku po-

datkowym. 



 

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, 

• rozliczeniu nowych inwestycji,  

• 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,  

• Bardziej 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 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 

 


