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Szanowni Pan stwo, 
 

w majowym wydaniu naszego biuletynu opisujemy dwa projekty zmian w Kodeksie 

Karnym Skarbowym (KKS): 

• autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który Rzecznik Praw Obywatelskich 

uznał za naruszający prawa podatników, 

• wprowadzający nowe organy postępowania mandatowego w postaci Inspekcji 

Handlowej i Straży Gminnych/Miejskich celem skuteczniejszej walki z szarą stre-

fą.  

Ponadto, wspominamy o planach Ministerstwa Infrastruktury dostosowania 

„kilometrówki” do obecnych realów rynkowych oraz o nowym zwolnieniu z VAT wy-

najmu nieruchomości samorządom.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Zwolnienie z VAT wynajmu nieruchomości samorządom 

10 maja 2022r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające 

zwolnienie z VAT usług w zakresie wynajmowania lub wydzierża-

wiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części 

nieruchomości, na własny rachunek, świadczone na rzecz: jed-

nostek samorządu terytorialnego i ich związków; samorządo-

wych jednostek organizacyjnych jak również jednoosobowych 

spółek samorządu terytorialnego. Zwolnienie ma jednak zasto-

sowanie wyłącznie do umów dotyczących tych nieruchomości, 

które będą wykorzystane przez te podmioty do celów wynajmu 

lub dzierżawy na rzecz osób fizycznych na ich własne cele miesz-

kaniowe. 

Ministerstwo Finansów uzasadnia zmiany tym, że do tej pory 

zwolniony od VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości miesz-

kalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców 

oraz na rzecz społecznych agencji najmu. Inne podmioty przyj-

mujące nieruchomości w najem, w tym JST, nie mogły korzystać 

z takiego zwolnienia. Dodatkowo JST nie mogło odliczyć VAT 

zawartego w cenie wynajmowanych nieruchomości, ze względu 

na to, że ich dalszy najem na rzecz mieszkańców korzystał ze 

zwolnienia z VAT. W takiej sytuacji koszt nieodliczonego podat-

ku VAT był z reguły uwzględniany w kwocie czynszu, co w prak-

tyce wpływało na zwiększenie kosztów wynajmu dla ostatecz-

nych użytkowników nieruchomości i negatywnie oddziaływało 

na politykę mieszkaniową jednostek samorządu terytorialnego. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że podmiot wynajmujący lokal do 

JST pozbawiony zostanie prawa do odliczenia VAT. Przykładowo, 

JST, której dotyczył wyrok NSA z 4 października 2017 r. (sygn. I 

FSK 501/16), gdzie sąd potwierdził prawo do odliczenia VAT w 

związku z nakładami inwestycyjnymi na lokale wydzierżawiane 

spółce komunalnej (z przeznaczeniem na mieszkania socjalne). 

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na interpelację posel-
ską (nr 32993, znak sprawy: PG3.054.5.2022) poinformowa-
ło, iż prowadzone są prace nad dostosowaniem 
„kilometrówki” do obecnych realów rynkowych. Często zda-
rza się bowiem, że wypłacana przez pracodawcę kwota nie 
pokrywa kosztów używania prywatnego samochodu przez 
pracownika na cele firmowe. Rozważane jest zastąpienie 
pojemności mocą pojazdu. Z projektem zmian w rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w 
sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu kosztów używania do celów służbowych samocho-
dów osobowych, motocy-
kli i motorowerów niebę-
dących własnością praco-
dawcy wystąpił resort 
infrastruktury. Minister-
stwo Finansów zaopinio-
wało przygotowane przez 
MI dwa warianty propozy-
cji nowych maksymalnych 
wysokości stawek za 1 
kilometr przebiegu pojaz-
du. Materiał MI opierał się 
na analizie eksperckiej 
Instytutu Transportu Dro-
gowego, przeprowadzonej 
zarówno w odniesieniu do 
objętości skokowej silni-
ków spalinowych, BEV i 
hybrydowych, jak i mocy 
silników. Obliczenia zosta-

ły przeprowadzone dla wariantu pełnych kosztów eksploata-
cji, jak i wybranych kosztów (tj. bez AC i NW, przy średnim 
rocznym przebiegu pojazdu). Ministerstwo Finansów zgłosiło 
postulat, aby przy określeniu stawek „kilometrówki” pojem-
ność została zastąpiona mocą. W ten sposób regulacja obję-
łaby wszystkie pojazdy, również te napędzane alternatyw-
nie. Byłoby to adekwatne do bieżących warunków technolo-
gicznych i pozwoliłoby na ujednolicenie obowiązujących 
przepisów, dotyczących używania pojazdów prywatnych do 
celów służbowych, jaki i służbowych do prywatnych. 
 

Kilometrówka będzie poprawiona 



Rząd pracuje nad kolejnymi zmianami w Kodeksie Karnym Skarbowym (KKS), tym razem, pla-
nowane jest utworzenie katalogu niefinansowych organów postępowania mandatowego w 
postaci Inspekcji Handlowej (IH) i Straży Gminnych/Miejskich (SG). Nowe organy będą mogły 
załatwiać sprawy prowadzone w wyniku nabycia nowych uprawnień tylko poprzez nałożenie 
kary grzywny w drodze mandatu karnego. Natomiast w sytuacji, gdy sprawca wykroczenia 
skarbowego nie wyrazi zgody na przyjęcie mandatu karnego, sprawa będzie przekazywana do 
właściwych organów KAS, które na zasadach ogólnych będą podejmować odpowiednie działa-
nia w kierunku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej takiego sprawcy. Orga-
nem nadrzędnym nad IH i SG miałby być dyrektor izby administracji skarbowej. Projekt zawie-
ra też możliwość nałożenia sankcji administracyjnych w postaci cofnięcia zezwolenia na han-
del alkoholem w przypadku recydywy sprzedaży wyrobów alkoholowych z pominięciem kasy 
rejestrującej czy niewydawania paragonu jak również wprowadzenie surowszych sankcji znie-
chęcających do podejmowania nieuczciwych praktyk polegających na zmianie przeznaczenia 
wyrobu akcyzowego, w szczególności wykorzystywania oleju opałowego do napędu pojazdów 
samochodowych przy świadczeniu usług transportowych – w postaci obligatoryjnego kiero-
wania pojazdu samochodowego napędzanego nieprzeznaczonym do tego paliwem na bada-
nie techniczne w zakresie uciążliwości. 

Strażnicy straży gminnych w obowiązującym stanie prawnym są uprawnieni do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego w zakresie wykroczeń dotyczących obrotu gospodarcze-
go, np. za wykroczenie polegające na wykonywaniu działalności gospodarczej bez wymagane-
go zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowa-
nej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia. Nowe organy miałyby prowadzić w trybie 
mandatowym sprawy dotyczące czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, czyli o 
wykroczenia skarbowe, polegające na paserstwie wyrobami akcyzowymi podlegającymi obo-
wiązkowi oznaczania znakami akcyzy (np. papierosy, tytoń, alkohol), jak również za dopusz-
czanie się wykroczeń uderzających wprost w interesy konsumentów oraz w budżet państwa, 
a polegających na nieewidencjonowaniu obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem 
kasy rejestrującej albo niewydawaniu paragonów. Dodatkowo, rząd liczy na utrudnienie niele-
galnego obrotu napojami alkoholowymi, a w konsekwencji ograniczenie liczebności punktów 
handlowych oferujących możliwość nabywania napojów alkoholowych, co w rezultacie po-
winno skutkować zmniejszeniem spożycia określonych kategorii „używek”, pochodzących z 
nielegalnych źródeł. Przewiduje też, iż pośrednim, lecz równie istotnym celem, będzie ograni-
czenie szarej strefy w użyciu i obrocie wybranymi kategoriami wyrobów akcyzowych, a także 
zmniejszenie obrotu gospodarczego dokonywanego z pominięciem kas rejestrujących, a tym 
samym zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu wpłat podatków związanych z legalną 
działalnością. 

Nowe przepisy mają wejść w życie w ciągu 3 miesięcy od ich ogłoszenia. 
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Nowe organy 
podstępowa-
nia mandato-
wego: Inspek-
cja Handlowa i 
Straz e Gminne 
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Dalsze zmiany  

Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) przedstawił liczne uwagi 

do projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego skarbowego 

(k.k.s.) oraz niektórych innych ustaw z 3 marca 2022 r. 

(projekt nr UD357). Uwagi RPO dotyczą m.in. zaostrzenia kar, 

ograniczenia możliwości składania tzw. „czynnego żalu”, 

obowiązku zapłaty umorzonego lub przedawnionego podat-

ku czy przerzucenia ciężaru dowodu na oskarżonego. Zmiany 

mogą wzbudzać szczególne obawy podatników wobec skom-

plikowanych przepisów podatkowych „Polskiego Ładu”, któ-

rych wykładnia nastręcza wątpliwości nawet organom podat-

kowym – napisał RPO.  

 

Projekt przewiduje 

ograniczenie możli-

wości korzystania z 

instytucji czynnego 

żalu. Stanowi bo-

wiem, że zawiado-

mienie o popełnie-

niu przestępstwa 

skarbowego lub wykroczenia skarbowego zostanie uznane za 

bezskuteczne, jeżeli dojdzie do jego złożenia po rozpoczęciu 

przez organ czynności służbowej, w szczególności przeszuka-

nia, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do 

ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skar-

bowego – chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do 

wszczęcia postępowania. Tym samym, ustawodawca zastąpił 

pojęcie „organu ścigania” bliżej niesprecyzowanym pojęciem 

„organu”. Taka konstrukcja niewątpliwie zmierza do zawęże-

nia przypadków umożliwiających skorzystanie z instytucji 

czynnego żalu.  

 

Projektodawca usuwa warunek wymagalności należności 

publicznoprawnej. Z uzasadnienia wynika, że zamierza w ten 

sposób mocniej zaakcentować niezależność odpowiedzialno-

ści karnej skarbowej, zarówno w sferze zasad odpowiedzial-

ności, jak i skutków, od odpowiedzialności obiektywnej, 

opartej na ustawach podatkowych i Ordynacji podatkowej. 

Oznacza to realizację zasady separacji postępowania podat-

kowego od postępowania ws. odpowiedzialności za przestęp-

stwo lub wykroczenie karne skarbowe. W praktyce rezygna-

cja z warunku wymagalności w przypadku instytucji dopusz-

czających możliwość uchylenia się od sankcji karnych skarbo-

wych może doprowadzić do powstania obowiązku zapłaty 

umorzonego lub przedawnionego podatku. Takie konse-

kwencje byłyby nie do zaakceptowania z punktu widzenia 

standardu ochrony praw podatnika. 

 

W projekcie zaproponowano usunięcie § 2 z art. 44 k.k.s., 

zgodnie z którym karalność przestępstwa skarbowego pole-

gającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie na-

leżności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastą-

piło przedawnienie tej należności. Regulacja ta zakłada, że 

nie ma wtedy możliwości stosowania wobec podatnika re-

presji karnej. Jest to swoistego rodzaju gwarancja dla obywa-

teli, że nie będą ścigani w zakresie przestępstw skarbowych 

polegających na narażeniu na uszczuplenie należności pu-

blicznoprawnej lub jej uszczupleniu w przypadku, kiedy orga-

ny państwa i tak nie mogłyby już domagać się jej zapłaty. 

Usunięcie art. 44 § 2 k.k.s. skutkować będzie tym, że po upły-

wie terminu przedawnienia prowadzenie postępowania kar-

nego skarbowe-

go nie będzie 

wykluczone. Jest 

to zdecydowanie 

niekorzystna 

zmiana dla oby-

wateli. Może 

bowiem docho-

dzić do sytuacji, 

w których mimo przedawnienia zaistnieje możliwość prowa-

dzenia postępowania karnoskarbowego. Taki zaś stan nie 

sprzyja realizacji zasady zaufania obywatela do państwa i 

stanowionego przez nie prawa.  

 

Zgodnie z projektowanym art. 33 § 2 k.k.s. „W razie skazania 

za przestępstwo skarbowe, z którego popełnienia została 

osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa dużej 

wartości, albo przestępstwo skarbowe, z którego została lub 

mogła zostać osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść mająt-

kowa, zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna 

granica jest nie niższa niż 3 lata, lub popełnione w zorganizo-

wanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa skarbowego za korzyść uzyskaną z popełnienia 

przestępstwa uważa się mienie, które sprawca objął we wła-

danie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat 

przed popełnieniem przestępstwa skarbowego do chwili 

wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba że 

sprawca lub inna zainteresowana osoba przedstawi dowód 

przeciwny.” Już obecnie przerzuca to na oskarżonego ciężar 

dowodu legalności pochodzenia jego majątku. Przepis wpro-

wadza fikcję prawną, jakoby cały majątek sprawcy nabyty w 

ciągu 5 lat przed popełnieniem przestępstwa pochodził z 

innych, nieujawnionych przestępstw. Jako gwarancję obrony 

jego praw wnioskodawca przywołuje możliwość przedstawie-

nia dowodu przeciwnego przez skazanego.  Taka konstrukcja 

budzi zastrzeżenia z punktu widzenia obowiązywania zasa-

dy domniemania niewinności. Przerzuca bowiem na oskarżo-

nego ciężar udowodnienia legalnego pochodzenia majątku. 

 

Projekt zmian w KKS budzi wątpliwości RPO 



 
Komentarz Joanny Rudzkiej w Rzeczpo-

spolitej  do artykułu  pt. Nieruchomość 

wynajmiesz samorządowi bez VAT 

- pamiętać jednak należy, że VAT to poda-

tek, który ma dwa końce. Z jednej strony 

oznacza, iż JST nie będą obciążane VAT 

zawartym w cenie najmu lokalu przezna-

czonego na podnajem dla celów mieszka-

niowych. Z drugiej zaś, podmiot wynajmu-

jący lokal do JST pozbawiony zostanie pra-

wa do odliczenia VAT. Jak zatem często 

bywa ze zmianami podatkowymi, dla jed-

nych będą pozytywne, dla innych mogą 

być negatywne.  
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Brak zwrotu nadpłaty jako bez-

czynność organu 

Z wydanego niedawno wyroku WSA w 

Kielcach jasno wynika, że nieterminowy 

zwrot nadpłaty podatku jest podstawą do 

orzeczenia o bezczynności organu. Dysku-

syjne może być jednak wymierzenie orga-

nowi grzywny, ponieważ taki środek o 

charakterze dyscyplinująco-represyjnym 

powinien być stosowany tylko w szczegól-

nie drastycznych przypadkach. (…).  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Opodatkowanie sieci wodociągo-

wej 

Przedsiębiorca, który wznosi budynki 

mieszkalne przeznaczone do sprzedaży i 

jest zobowiązany zapewnić im infrastruk-

turę wodociągową, musi uiścić podatek 

od nieruchomości jako właściciel tego 

typu budowli. To stanowisko przedstawio-

ne w jednym z najnowszych wyroków 

NSA. 

Komentarz w  Miesięczniku Finanse Pu-

bliczne pt. Obowiązkowe e-faktury od 

2023 r. 

Od 1 stycznia 2022 r. jednostki mogą ko-

rzystać z dobrowolnej opcji wystawiania e

-faktur w postaci ustrukturyzowanej, rów-

noważnych z dotychczas stosowanymi 

fakturami elektronicznymi i papierowymi. 

W przyszłym roku będzie to już obowiązek 

wszystkich podatników. Ministerstwo 

Finansów poinformowało bowiem, że 

otrzymało zgodę Komisji Europejskiej na 

wprowadzenie w Polsce takiego odstęp-

stwa od unijnych zasad VAT – w okresie 

od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2026 r

(…) 

Artykuł w  Piśmie Samorządu Terytorial-

nego Wspólnota  pt. WIS w samorządach 

na przykładach - jaki VAT na wycinkę i 

pielęgnację drzew w zamówieniu publicz-

nym a jaki na montaż wodomierza  

Sektor samorządowy coraz częściej sięga 

po instytucję wiążącej informacji stawko-

wej (WIS). W poniższym artykule oma-

wiam ciekawe WIS dotyczące VAT na usłu-

gi wycinki, pielęgnacji drzew i transportu 

drewna oraz usługi montażu wodomierzy. 

Przypomnijmy, że WIS, jest decyzją wyda-

waną na potrzeby opodatkowania podat-

kiem dostawy towarów, importu towa-

rów, wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów albo świadczenia usług. Podatnik 

może potwierdzić w niej prawidłowość 

stosowanej stawki VAT. Instytucja ta jest 

właściwa jeżeli nasze wątpliwości dotyczą 

klasyfikacji statystycznej towaru lub usługi 

co przekłada się na stawkę. Gdy pytamy o 

inne kwestie (np. obowiązek podatkowy, 

podleganie opodatkowaniu, podstawę 

opodatkowania), właściwa jest wiążąca 

indywidualna interpretacja podatkowa 

(art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa). (…) 



 

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 

 

Zapraszamy na webinaria  

organizowane we współpracy z  

Wydawnictwem Municipium (wydawcą „Wspólnoty”) 

 
 


