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Szanowni Pan stwo, 
 

w poprzednich wydaniach naszego Biuletynu omawialiśmy liczne i tylko wybrane pro-

blemy praktyczne przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych z wdrożeniem tzw. 

Polskiego Ładu. Sporo zamieszania wywołały zaliczki na PIT pracowników. Skompliko-

wany mechanizm ich liczenia będzie zapewne uchylony w lipcu tego roku. Te i inne 

planowane „łaty” na Polski Ład omawiamy w marcowym Newsletterze. Ponadto, 

wspominamy o nowej stawce 0% VAT na darowizny dla ofiar wojny w Ukrainie.  

Poza zmianami w przepisach podatkowych proponujemy Państwu również zapoznanie 

się z istotnym orzecznictwem:  

• wyrokiem NSA, który rozważał opodatkowanie podatkiem od nieruchomości sieci 

wodociągowych przy nowopowstających budynkach,  

• wyrokiem NSA dotyczącym statusu gminy jako podatnika VAT w sytuacji sprzeda-

ży przedmiotów otrzymanych w spadku oraz 

• wyrokiem WSA analizującym, na przykładzie praktycznym, przesłanki i kwalifika-

cję naruszenia prawa przez samorządowy organ podatkowy (kiedy naraża się na 

grzywnę?).  

Zapraszamy też Państwa serdecznie do Zakopanego na wydarzenie współorganizowa-

ne od lat przez Miesięcznik Finanse Publiczne oraz naszą Kancelarię: VI Forum Rachun-

kowości Budżetowej. W tym roku tematem przewodnim będą bieżące problemy z 

zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarowania majątkiem jsfp oraz zmiany w 

sprawozdawczości.  

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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0 % VAT na darowizny na cele pomocy ofiarom wojny  
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których 

obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków 

stosowania stawek obniżonych, wprowadza stawkę 0% VAT dla 

nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług na cele 

związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie. 

Oznacza to brak konieczności zapłaty VATu ale też i prawo do 

jego odliczenia. Obniżoną stawką VAT objęte są świadczenia 

realizowane na rzecz: Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów 

leczniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego (pod wa-

runkiem podpisania umowy). Stawka ma zastosowanie od 24 

lutego do 30 czerwca 2022r . Rozporządzenie dotyczy wszelkich 

nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług na cele zwią-

zane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie.  

Opublikowano i poddano pod konsultacje publiczne kolejny 
projekt zmian w podatkach i składkach. Tym razem, propo-
zycje zawierają m.in. obniżenie z 17% do 12% stawki podat-
ku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej.  
Projektem uchylane są rozwiązania niekorzystnie odbierane 
przez podatników (tzw. ulga dla klasy średniej, ulga na za-
bytki, ulga dla samotnie wychowujących dzieci).  
 
Nowelizacja za-
wiera m.in.: 
1) likwidację tzw. 
ulgi dla klasy 
średniej, ulgi na 
zabytki, 
2) zmianę zasad 
stosowania kwo-
ty wolnej od po-
datku (tj. 1/12 
kwoty zmniejsza-
jącej podatek), 
3) zwolnienie 
płatnika z obo-
wiązku poboru 
zaliczki na poda-
tek, 
4) zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletnie-
go uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica 
lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych, 
5) zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które 
dolicza się do dochodów rodzica, 
6) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych, 
7) zmiany o charakterze porządkowym, 
8) umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazy-
wania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji 
pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni 
rok podatkowy, 
9) uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty 
zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. 
 
Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie po-
datkowej będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowa-

nia o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. W 
przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. z 
(pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50% zapłaco-
nych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu).  
 
Projekt zawiera rozwiązanie nakazujące płatnikowi po-
mniejszać zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 
kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu 

płatnikowi oświad-
czenie. Oświadczenie 
podatnik będzie mógł 
złożyć maksymalnie 
trzem płatnikom. 
Zmiana ta jest ko-
rzystna dla wieloeta-
towców. Podatnik 
wskazywać ma, że 
płatnik jest upraw-
niony do pomniejsze-
nia zaliczki o kwotę 
stanowiącą: (1) 1/12 
kwoty zmniejszającej 
podatek (po zmianie 
o 300 zł), (2) 1/24 
kwoty zmniejszającej 

podatek (po zmianie o 150 zł), (3) 1/36 kwoty zmniejszają-
cej podatek (po zmianie o 100 zł).  
Kwotę tę będą mogli stosować również zleceniodawcy i 
pozostali płatnicy wypłacający świadczenia z działalności 
wykonywanej osobiście oraz płatnicy pobierający zaliczki od 
dochodów z praw majątkowych. Płatnik będzie miał obo-
wiązek zainicjowania złożenia oświadczenia przez pracowni-
ka (nowych i aktualizacji PIT-2 przez dotychczasowych). 
Podatnik będzie mógł też złożyć wniosek o niepobieranie 
zaliczek w danym roku podatkowym. 
 
Projekt precyzuje ponadto, że składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacać mają też prokurenci i komplementariu-
sze spółek komandytowo-akcyjnych.  
 
Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r. 

Poprawianie Polskiego Ładu po raz kolejny 



Spółka, która jest przedsiębiorcą i była właścicielem sieci wodociągowej, którą kwalifikuje się 
do budowli (art. 3 pkt 3 i 3a prawa budowlanego) była podatnikiem podatku od nieruchomo-
ści od tej budowli orzekł 24 marca 2022r. NSA. Jako przedsiębiorca, którego działalność go-
spodarcza polega m.in. na wznoszeniu budynków mieszkalnych, Spółka zobowiązana była 
zapewnić infrastrukturę m.in. wodociągową, która była niezbędna do osiągnięcia celu gospo-
darczego (sprzedaży mieszkań). Budynki i związane z nim budowle, będące w posiadaniu 
przedsiębiorcy (Spółki), przeznaczone były po zakończeniu budowy do obrotu gospodarcze-
go, tym samym bez wątpienia były związane z działalnością gospodarczą. Zdaniem Spółki 
przedmiotowe budowle nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, ponie-
waż nie były związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozostałe budowle są z 
tego reżimu prawnego wyłączone. Spółka powołała art. 1a ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (u.p.o.l.), który stanowi, że do gruntów, 
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się 
budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami. Przepis wprost wymie-
nia budowle jako obiekty, do których zastosowanie ma przytoczone wyłączenie. Ponadto, 
wskazywała, że budowle w postaci sieci wodociągowej wraz z zasuwami i hydrantami posa-
dowione są pod budynkami mieszkalnymi i służyły wyłącznie zaspokojeniu potrzeb mieszka-
niowych mieszkańców, wnioskodawca nie osiągał z nich żadnych dochodów i nie prowadził 
w związku z tym żadnej działalności gospodarczej. Sąd jednak nie zgodził się z tą argumenta-
cją.  
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W wyroku z 16 marca 2022r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), orzekł że fiskus mylił 
się żądając od jednostki samorządu terytorialnego zapłaty VATu od sprzedaży przedmio-
tów nabytych przez nią w spadku. Sprawa dotyczyła Gminy, która postanowieniem z 
Sądu Rejonowego nabyła w całości z dobrodziejstwem inwentarza spadek po zmarłej 
mieszkance miasta. Stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło na podstawie art. 935 w 
związku z art. 1023 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.  W skład nabytego 
spadku wchodzą przedmioty użytku domowego, takie jak, noszące ślady użytkowania.  
Organ podatkowy chciał opodatkować czynności jako dostawy towarów twierdząc, że 
działania gminy są w tym przypadku tożsame z działaniami każdego innego podmiotu 
dokonującego dostawy towarów. Podmioty publiczne nie są uznawane za podatników w 
zakresie czynności, które mieszczą się w ramach zadań, dla realizacji których zostały one 
powołane, dodatkowo pod warunkiem, że czynności te nie są wykonywane na podsta-
wie zawartych umów cywilnoprawnych. W przypadku dostawy ruchomości za odpłatno-
ścią nie są realizowane zadania, dla realizacji których organy te zostały powołane. Takie-
go podejścia organu podatkowego nie zaakceptował jednak ani Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny (WSA) ani NSA. W ocenie Sądów przedmioty ruchome, często drobne i używa-
ne, nabyte przez gminę w drodze ustawowego spadkobrania, od którego gmina nie mo-
że się uchylić, nie mogą być przypisane do działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Gminę albowiem nie działa on w charakterze handlowca profesjonalnie zajmującego się 
nabywaniem i sprzedażą towarów, także używanych towarów. Ponadto te składniki ma-
jątku Gmina posiada w swoim prywatnym majątku. Sygn. I FSK 1413/19 . 

Gmina nie jest 
podatnikiem 
VAT sprzedając 
przedmioty 
otrzymane w 
spadku 

Siec  wodocią-
gowa przy po-
wstających 
budynkach 
podlega po-
datkowi od 
nieruchomo-
s ci 
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Dalsze zmiany  

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Kielcach wydał 17 

marca 2022r. ciekawe orzeczenie w obszarze naruszenia obo-

wiązków przez samorządowy organ podatkowy w zakresie 

podatku od nieruchomości. Sąd uznał, iż rzeczywiście skarga 

na bezczynność organu była zasadna, gdyż Burmistrz nie zwró-

cił nadpłaty podatku w terminie. Jednakże, Sąd nie stwierdził 

potrzeby nakładania na organ grzywny, czego domagał się 

podatnik.   

 

W ramach toczącego się postępowania w przedmiocie stwier-

dzenia nieważności decyzji burmistrza kolegium wydało  posta-

nowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji—podniósł sąd. Na 

postanowienie to nie zostało wniesione zażalenie i stało się 

ono prawomocne. Skoro w obrocie prawnym, w dacie orzeka-

nia przez Sąd, funkcjonuje rozstrzygnięcie uniemożliwiające 

burmistrzowi wykonanie decyzji własnej stwierdzającej nad-

płatę, to bezprzedmiotowym stało się orzekanie w zakresie 

zobowiązania organu do dokonania czynności zwrotu nadpła-

ty. W całokształcie okoliczności sprawy, oraz zauważając dzia-

łania organu samorządowego zmierzające do wyeliminowania 

z obrotu prawnego ostatecznej decyzji stwierdzającej nadpła-

tę, sąd uznał, że nie Burmistrz nie naruszył rażąco prawa.  Wy-

mierzenie grzywny jest bowiem  - podkreślił sąd—

dodatkowym środkiem o charakterze dyscyplinująco-

represyjnym, który powinien być stosowany w szczególnie 

drastycznych przypadkach bezczynności organu, a więc w tego 

rodzaju sytuacjach, gdzie oceniając całokształt działań organu, 

można dojść do przekonania, że noszą one znamiona celowego 

unikania podjęcia czynności, a przy tym istnieje uzasadniona 

obawa, że bez tych dodatkowych sankcji organ nadal nie bę-

dzie respektować obowiązków wynikających z przepisów pra-

wa. Sygn. I SAB/Ke 11/21 . 

Brak zwrotu nadpłaty a bezczynność organu samorządowego  

Jak co roku, zapraszamy serdecznie na VI Forum Rachun-

kowości Budżetowej do Zakopanego. Forum to konferen-

cja skierowana do osób zajmujących się zagadnieniami z 

zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w jednost-

kach sektora finansów publicznych. 

Forum stanowi doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy 

na temat obowiązujących przepisów. Spotkanie stwarza 

również możliwość zasięgnięcia opinii ekspertów, a także 

wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. 

Temat przewodni to w tym roku: bieżące problemy z 

zakresu rachunkowości budżetowej i gospodarowania 

majątkiem jsfp oraz zmiany w sprawozdawczości. 

W programie m.in.: 

• Wątpliwości z zakresu rachunkowości i sprawozdaw-

czości finansowej 

• Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych 

po zmianach 

• Zasady gospodarowania mieniem ruchomym po 

zmianie przepisów 

• Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów 

publicznych 

• Obrót gotówkowy i karty płatnicze w sektorze bu-

dżetowym 

• Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 

publicznoprawnym 

Joanna Rudzka omówi aktualności podatkowe w sektorze 

finansów publicznych. 



 

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Wpływ dotacji inwestycyjnej na 

prewskaźnik VAT 

Niedawno WSA w Poznaniu wydał ciekawy 

wyrok w sprawie ujmowania dotacji inwe-

stycyjnej w kalkulacji prewspółczynnika 

VAT dla instytucji kultury. Zdaniem sądu w 

sprawozdaniu z wykonania planu finanso-

wego tego typu dotacja nie jest zaliczana 

do przychodów, lecz środków na wydatki 

majątkowe, co przesądza o sposobie wyli-

czenia prewspółczynnika.   

W wyroku z 10 grudnia 2021 r. (I SA/Po 

618/21) WSA w Poznaniu odniósł się do 

problemu uwzględniania dotacji inwesty-

cyjnej w prewspółczynniku VAT instytucji 

kultury. Sprawa dotyczyła samorządowego 

zespołu instytucji kultury, który otrzymał 

dofinansowanie do inwestycji polegającej 

na zaadaptowaniu jednego z budynków na 

potrzeby biblioteki. Jak ustalił sąd, działal-

ność tego zespołu w przeważającej mierze 

obejmuje realizację zadań statutowych w 

zakresie kultury, które są zasadniczo wyko-

nywane nieodpłatnie, ponieważ źródłem 

ich finansowania są środki budżetowe. W 

ten sposób jednostka samorządu teryto-

rialnego (dalej: jst) pośrednio realizuje 

zadania własne. Ponadto zespół wykonuje 

czynności odpłatne mieszczące się w poję-

ciu działalności gospodarczej w rozumieniu 

art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i z tego wzglę-

du jest zarejestrowany jako podatnik VAT 

czynny. Czynności te są opodatkowane 

stawkami podatku lub korzystają ze zwol-

nień przedmiotowych przewidzianych w 

art. 43 ustawy o VAT. Część zakupów służy 

natomiast jednocześnie czynnościom pod-

legającym opodatkowaniu 

(opodatkowanym i zwolnionym) oraz czyn-

nościom nieopodatkowanym.  
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Joanna Rudzka odpowiadała też na pyta-

nia Czytelników Miesięcznika  Finanse 

Publiczne  

Pytano m.in. o korektę faktury oraz struk-

tury sprzedaży i prewspółczynnika: W 

marcu 2021 r. gmina wystawiła fakturę 

VAT (na podstawie zawartego aktu nota-

rialnego) z tytułu sprzedaży prawa własno-

ści działki na rzecz użytkownika wieczyste-

go. Użytkowanie ustanowiono w 1996 r., 

dlatego gmina, kierując się orzeczeniem 

TSUE wydanym w lutym 2021 r., postano-

wiła opodatkować sprzedaż stawką pod-

stawową 23%. Jednocześnie wystąpiła do 

KIS z wnioskiem o wydanie w tej sprawie 

interpretacji indywidualnej. Z interpretacji 

otrzymanej w listopadzie 2021 r. wynikało, 

że sprzedaż nie podlega opodatkowaniu, 

ponieważ użytkowanie wieczyste ustano-

wiono przed 1 maja 2004 r. W konsekwen-

cji gmina wystawiła korektę faktury VAT, 

zwiększając kwotę netto i zmieniając sta-

tus transakcji na zwolnioną z VAT (była to 

jedyna techniczna możliwość wystawienia 

korekty faktury). Czy wyliczając współ-

czynnik rocznej struktury sprzedaży, war-

tość obrotu za 2021 r. należy pomniejszyć 

o kwotę wykupu działki? Czy w konse-

kwencji gmina, ustalając prewskaźnik VAT, 

powinna też pomniejszyć wartość sprze-

daży netto, w tym odpłatnej dostawy to-

warów i świadczenia usług na terytorium 

kraju (wynikającą z ewidencji sprzedaży 

VAT), o kwotę sprzedaży nieruchomości?  



 

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 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 

 

 


