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Szańowńi Pań stwo, 
 

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż wkrótce e-Faktury (w ramach systemu 

KSeF) będą obowiązkowe. Odstępstwo od zasad ogólnych VATu unijnego będzie mo-

gło być stosowane od 1 kwietnia 2023 r.  

Poza powyższym tematem omawiamy interpretację ogólną Ministra Finansów zawie-

rającą korzystne dla podatników rozumienie przepisów PIT o uldze mieszkaniowej 

oraz wyrok NSA, który orzekł, iż samorządowy organ podatkowy musi uwzględniać 

wykładnię Trybunału Konstytucyjnego w sprawach podatku od nieruchomości.  

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.  

Polecamy ponadto webinaria organizowane przy współpracy z Wolters Kluwer 

(dostępne w LEX) oraz majowe szkolenia dla Samorządów z Akademią Wspólnoty.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Pojawia się coraz więcej orzeczeń sądów administracyj-
nych, w których zastosowanie znajduje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19). 
Przypomnijmy, że TK orzekł, iż art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) rozumiany w ten sposób, że o 
związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem 
działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie 
gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub 
inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest 
niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 
84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
24 marca 2022r. NSA 
w wyroku o sygn. III 
FSK 2647/21 orzekł, iż 
użyty w wyroku TK, 
zwrot „nie są wykorzy-
stywane i nie mogą 
być potencjalnie wyko-
rzystywane do prowa-
dzenia działalności 
gospodarczej” należy 
tłumaczyć w taki spo-
sób, że podwyższona 
stawka opodatkowania 
nie będzie mogła zna-
leźć zastosowania w 
przypadku wystąpienia 
obiektywnej i niezależ-
nej od przedsiębiorcy, 
a także niedającej się 
przewidzieć przeszkody całkowicie uniemożliwiającej pro-
wadzenie lub kontynuowanie działalności gospodarczej. 
Nie dotyczy to sytuacji, gdy w czasie trwania takiej prze-
szkody przedsiębiorca, w posiadaniu którego znajduje się 
nieruchomość (jej część), samodzielnie podejmuje czynno-
ści mające na celu jej przygotowanie do przyszłej 
(planowanej) działalności gospodarczej, podnosi dla celów 
wykonywanej działalności gospodarczej walory użytkowe 
nieruchomości, funkcjonalnie wiążąc ją z prowadzonym 
przedsiębiorstwem, lub rozlicza w ramach działalności 
gospodarczej inne koszty z nią związane.  
 
Sprawa dotyczyła opodatkowania lokalu użytkowanego 
przez Spółkę na mocy umowy najmu zawartej z Gminą 
Miasta G. Po przywołaniu treści art. 2 ust. 1 oraz art. 1a 
ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm., 
dalej: u.p.o.l.) organ odwoławczy (SKO) stwierdził, że wy-
najęty od gminy lokal musi zostać uznany za związany z 
działalnością gospodarczą skarżącą. Lokal ten posiadany 
był bowiem przez przedsiębiorcę, tzn. spółkę prawa han-
dlowego, co jest równoznaczne ze związaniem go z dzia-

łalnością gospodarczą, którą prowadzi skarżąca. W ocenie 
SKO nie było przy tym potrzeby przesłuchiwania świadków 
na okoliczność wykorzystywania lokalu do działalności 
gospodarczej. W ocenie organu, dowody te nie miały zna-
czenia dla ustalenia związania lokalu z działalnością, albo-
wiem związanie z działalnością nie jest tym samym, co 
prowadzenie działalności w lokalu. Lokal związany zostaje 
z działalnością gospodarczą nawet wówczas, gdy jej pro-
wadzenie nie może mieć miejsca z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia prac adaptacyjnych, remontowych itp. 
Prace te stanowią fazę przygotowawczą do prowadzenia 
działalności. Konieczność ich podjęcia nie skutkuje jednak-
że uznaniem, że nie zachodzi związek lokalu z działalnością 

gospodarczą. NSA 
zauważył, że spór w 
sprawie koncentru-
je się wokół trafno-
ści stanowiska pre-
zentowanego przez 
organy obu instan-
cji, a także WSA w 
Gdańsku, że będące 
w posiadaniu skar-
żącej nieruchomo-
ści winny być opo-
datkowane podat-
kiem od nierucho-
mości według sta-
wek przewidzia-
nych dla gruntów, 
budynków i budow-
li związanych z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej.  
 
Tymczasem, NSA wskazuje, że wyroki Trybunału Konstytu-
cyjnego, na podstawie art. 190 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, 
mają moc powszechnie obowiązującą. Podniósł zatem, że 
organy podatkowe, a także w uzasadnieniu zaskarżonego 
wyroku Sąd pierwszej instancji – bez szerszego zbadania i 
rozważenia – zaaprobował zastosowanie w sprawie przez 
organy podatkowe stawki podatkowej dla gruntów zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wska-
zał on mianowicie, po uprzednim przytoczeniu art. 1a ust. 
1 pkt 3 u.p.o.l., że „o tym, czy nieruchomość podlega opo-
datkowaniu stawkami podatkowymi w podwyższonej 
wysokości decyduje sam fakt posiadania jej przez podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą.” Na tej wyłącznie 
podstawie, bez dokładnego rozpatrzenia i przeanalizowa-
nia sprawy zaskarżony wyrok może aprobować wykładnię 
i zastosowanie prawa, które zgodnie z przywołanym wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego stanowi naruszenie Kon-
stytucji RP. Należy—podkreśla NSA—zawsze dokonywać 
szczegółowej analizy stanu faktycznego istniejącego u 
podatnika.  

Organ podatkowy musi uwzględniać wyroki TK  
 



Ministerstwo Finansów poinformowało, iż otrzymało zgodę Komisji Europejskiej na wprowa-
dzenie obowiązkowej e-Faktury w Polsce. 2 sierpnia 2021 r. Polska przekazała do Komisji 
Europejskiej wniosek o derogację na podstawie art. 395 dyrektywy Rady 2006/112/WE w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu upoważnienia do stosowa-
nia środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 tej dyrektywy. Odstępstwo od zasad 
ogólnych VATu unijnego będzie mogło być stosowane od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 
2026 r. E-Faktury będą miały postać faktur ustrukturyzowanych, wystawianych z wykorzysta-
niem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W Ministerstwie  trwają prace nad koncepcją biz-
nesową i prawną docelowego KSeF. Założeniem jest jak najpełniejsze wykorzystanie poten-
cjału KSeF w fakturowaniu w zakresie udzielonej Polsce zgody przez instytucje UE. 

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (dobrowolnie), 
dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i 
papierowej. Faktury te są sporządzane zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Finansów 
wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po 
jej wystawieniu jest przesyłana z systemu za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej 
bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta. 
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1 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Finansów wydało Interpretację Ogólną nr. D 
D2.8202.5.2020 w sprawie wydatków poniesionych na spłatę kredytu zaciągniętego na 
zbywaną nieruchomość lub prawo majątkowe jako wydatku stanowiącego realizację 
własnego celu mieszkaniowego, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2021 
r. Fiskus stanął na korzystnym dla podatników stanowisku, iż dla celów PIT należy uznać, 
że wydatek na spłatę kredytu (pożyczki), w tym kredytu konsolidacyjnego i refinansowe-
go, oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) mieści się w pojęciu wydatków na własne 
cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT. Na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, wolne od PIT są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości 
w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesio-
nych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, 
jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca 
roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej 
nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Stanowisko to pozo-
staje w zgodzie z intencją ustawodawcy – podkreśla Ministerstwo, co potwierdza rów-
nież zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2022 r. w zakresie ulgi mieszkaniowej 
(Polskim Ładem) na mocy której wydatki na cele mieszkaniowe obejmują także wydatki 
na spłatę kredytu (i odsetek), w tym także gdy wydatki te odpowiadają równowartości 
wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia 
nieruchomości, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką). 

Spłata kredytu 
a ulga w PIT—
ińterpretacja 
ogo lńa 

Obowiązkowe 
e-Faktury w 
Polsce  
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Dalsze zmiany  

Jak co roku, zapraszamy serdecznie na VI 

Forum Rachunkowości Budżetowej do Zako-

panego. Forum to konferencja skierowana 

do osób zajmujących się zagadnieniami z 

zakresu finansów i rachunkowości budżeto-

wej w jednostkach sektora finansów publicz-

nych. 

Forum stanowi doskonałą okazję do aktuali-

zacji wiedzy na temat obowiązujących prze-

pisów. Spotkanie stwarza również możli-

wość zasięgnięcia opinii ekspertów, a także 

wymiany doświadczeń z innymi uczestnika-

mi. Temat przewodni to w tym roku: bieżące 

problemy z zakresu rachunkowości budżeto-

wej i gospodarowania majątkiem jsfp oraz 

zmiany w sprawozdawczości. 

W programie m.in.: 

• Wątpliwości z zakresu rachunkowości i 

sprawozdawczości finansowej 

• Sprawozdawczość w zakresie operacji 

finansowych po zmianach 

• Zasady gospodarowania mieniem ruchomym po zmia-

nie przepisów 

• Bieżące problemy podatkowe w sektorze finansów 

publicznych 

• Obrót gotówkowy i karty płatnicze w sektorze budże- 

 

         towym 

• Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze 

publicznoprawnym 

Joanna Rudzka omówi aktualności podatkowe w sektorze 

finansów publicznych. 

Kancelaria w mediach  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publiczne pt. Prak-

tyczne aspekty funkcjonowania systemu e-faktur 

 

Pod koniec grudnia opublikowano długo Ministerstwo 

Finansów opublikowało odpowiedzi na pytania podat-

ników i programistów dotyczące praktycznych proble-

mów związanych z działaniem Krajowego Systemu e-

Faktur. Wyjaśnienia skupiają się w dużej mierze na 

formalnej i rachunkowej poprawności przesyłanych 

dokumentów oraz konsekwencjach wystąpienia ewen-

tualnych błędów. 

 



 
Komentarz Joanny Rudzkiej w Rzeczpo-

spolitej  do artykułu: E-faktury przez 

platformę Ministerstwa Finansów będą 

obowiązkowe  

Obowiązkowe stosowanie e-faktur 

to  korzystne rozwiązanie i kolejny krok w 

kierunku cyfryzacji systemu podatkowego. 

Dla podatników oznacza ułatwienia, osz-

czędność czasu i kosztów. Z kolei admini-

stracji skarbowej pozwala na szybsze i 

skuteczniejsze prowadzenie kontroli. Bę-

dzie to kolejne narzędzie elektroniczne, 

służące uszczelnieniu VAT. Należy jednak 

pamiętać, że aby system obowiązkowych e

-faktur funkcjonował prawidłowo, koniecz-

ne jest dopracowanie szczegółów. Kluczo-

wa jest łatwość integracji systemów infor-

matycznych, dostępność oraz dopracowa-

nie przyjaznego dla użytkowników wzoru e

-faktur. Ministerstwo Finansów powinno 

wyciągnąć wnioski z niedociągnięć, które 

miały miejsce przy wdrażaniu Krajowego 

Systemu e-Faktur na początku tego roku. 

Warto też wskazać, że polskimi rozwiąza-

niami cyfrowymi interesują się inne kraje. 
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Gmina jako sprzedawca nie zaw-

sze jest podatnikiem 

Organ podatkowy chciał opodatkować 

sprzedaż przedmiotów otrzymanych 

przez gminę w spadku, twierdząc, że jej 

działania są w tej sytuacji tożsame z dzia-

łaniami każdego innego podmiotu doko-

nującego dostawy towarów. W wyroku 

wydanym 16 marca 2022 r. Naczelny Sąd 

Administracyjny orzekł jednak, że fiskus 

mylił się, żądając zapłaty podatku VAT. 

 

Artykuł w  Miesięczniku Pracownik Sa-

morządowy pt. Interpretacja wydana dla 

pracodawcy nie chroni pracownika – 

wyrok NSA 

14 lutego 2022r. Naczelny Sąd Admini-

stracyjny wydał wyrok (w poszerzonym, 7 

osobowym składzie) dotyczący obowiąz-

ku zapłaty podatku (PIT) przez podatnika, 

w sytuacji gdy to jego pracodawca (jako 

płatnik) otrzymał interpretację indywidu-

alną w tej samej merytorycznie sprawie 

ale dotyczącą formalnie jego odpowie-

dzialności jako płatnika (za pobranie zali-

czek na PIT). Zdaniem Sądu, niestety, 

taka interpretacja uzyskana przez płatni-

ka nie pozwala podatnikowi na niezapła-

cenie podatku. Ochrona płatnika wynika-

ła z art. 14 m § 1, jak i art. 14k Ordynacji 

podatkowej, które stanowią, że zastoso-

wanie się do interpretacji indywidualnej 

przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wyga-

śnięcia lub przed doręczeniem organowi 

podatkowemu odpisu prawomocnego 

orzeczenia sądu administracyjnego uchy-

lającego interpretację indywidualną nie 

może szkodzić wnioskodawcy, podobnie 

jak nieuwzględnienie interpretacji w roz-

strzygnięciu sprawy podatkowej. Przepisy 

te dawały spółce ochronę z tytułu uzyska-

nej interpretacji indywidualnej, do której 

ta się zastosowała (nie pobierając zali-

czek na PIT). Takiej ochrony nie miał jed-

nak podatnik – gdyż jest to inny podmiot 

– niebędący wnioskodawcą. Pracownik 

mógłby uzyskać ochronę ale jedynie na 

mocy wydanej dla niego (jako podatnika 

PIT) interpretacji indywidualnej. Pracow-

nik z takim wnioskiem nie wystąpił a po 

zmianie podejścia organów podatkowych 

– fiskus zażądał od niego zapłaty. 



 

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”) 

 

W maju:  

Prewspółczynnik VAT w JST – najnowsze orzecznictwo oraz  

Wybrane orzecznictwo dotyczące podatku od nieruchomości  

 


