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Szanowni Pan stwo, 
 

w czerwcowym wydaniu biuletynu omawiamy sukces naszej Kancelarii—przełomowe 

orzeczenie WSA w Warszawie, które daje kolejną możliwość odzyskania podatku pod-

miotom sektora finansów publicznych – tym razem od wydatków „samochodowych”.  

Znamy już ponadto szczegóły decyzji Rady UE— Polska została upoważniona do wpro-

wadzenia obowiązkowego e-fakturowania od stycznia 2024r.  

Poza powyższymi tematami, proponujemy również zapoznanie się z kolejnymi zmiana-

mi do tzw. „Polskiego Ładu” - tym razem dotyczącymi CIT oraz orzeczeniem NSA, gdzie 

sąd analizuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zabytków.  

 

Polecamy też webinaria organizowane przy współpracy z Wolters Kluwer (dostępne w 

LEX) oraz z Akademią Wspólnoty.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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24 czerwca 2022r. WSA w Warszawie (Sygn. akt III SA/Wa 
2905/21) rozstrzygnął ciekawą sprawę Jednostki sektora 
finansów publicznych dotyczącą odliczenia VAT od wydat-
ków związanych z samochodami osobowymi wykorzysty-
wanymi do działalności statutowej i gospodarczej Jed-
nostki. Sprawa dotyczyła Jednostki, która wykonuje zada-
nia komercyjne i statutowe – mieszczące się w zakresie 
działalności gospodarczej jak również wykonywane poza tą 
działalnością. Są to czynności 
zarówno opodatkowane VAT i 
z VAT wyłączone (np. opłaty 
za wydanie decyzji). Oznacza 
to, iż Jednostka również od 
wydatków związanych z po-
jazdami samochodowymi 
odlicza VAT zgodnie ze sposo-
bem określenia zakresu wyko-
rzystywania nabywanych to-
warów i usług do celów dzia-
łalności gospodarczej, zwa-
nym w ustawie o VAT 
„sposobem określenia pro-
porcji” (potocznie zaś 
„prewspółczynnikiem”). Wy-
datki związane z pojazdami 
samochodowymi, wykorzysty-
wane są zarówno do celów 
wykonywanej przez podatnika 
działalności gospodarczej, jak 
i do celów innych niż działal-
ność gospodarcza (tj. statuto-
wa Jednostki). Samochody służą jedynie do celów wykony-
wania zadań zleconych w ramach umowy, w szczególności 
o pracę. Pracownicy zobowiązani są do wykorzystywania 
samochodów jedynie do celów służbowych w dokumenta-
cji wewnętrznej i pracowniczej. Sposób wykorzystywania 
pojazdów przez Jednostkę, dodatkowo potwierdzony pro-
wadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją 
przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwią-
zanych z działalnością gospodarczą. Jednostka otrzymała 
interpretację indywidualną, zgodnie z którą w celu oblicze-
nia podatku podlegającego odliczeniu zobowiązana jest w 
pierwszej kolejności ustalić – na zasadach określonych w 
art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT (tzw. prewspółczynnik 
VAT) – podatek naliczony związany z prowadzoną działal-
nością gospodarczą, a następnie do tak wyliczonej kwoty 
zastosować uregulowania wynikające z art. 86a ust. 1 usta-
wy (tj. pomniejszyć ją o 50%). Organ stwierdził, że skoro 
Jednostka ponosi wydatki związane z pojazdami samocho-
dowymi, które dotyczą zarówno działalności gospodarczej,  
jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (tj. statu-

towej), to przysługuje jej prawo do częściowego odliczenia 
podatku na zasadach określonych w art. 86 ust. 2a-2h 
ustawy. Będzie też miał zastosowanie art. 86a ust. 1 usta-
wy, gdyż nie będą spełnione przesłanki do uznania, że po-
jazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodar-
czej. Sposób wykorzystania pojazdów, wprowadzona poli-
tyka użytkowania pojazdów oraz regulamin i umowy użyt-
kowania pojazdów nie są wystarczające. Organ nakazał 

zatem takie obliczenie kwo-
ty do odliczenia: kwota VAT 
z faktury * 50% * proporcja.  
 
Jednostka nie zgodziła się z 
takim podejściem, nakazu-
jącym de facto podwójne 
obniżenie wysokości odli-
czanego VATu. Sąd uchylił 
interpretację i uznał, iż Jed-
nostka powinna dokonać 
pomniejszenia odliczenia 
VAT od wydatków związa-
nych z pojazdami samocho-
dowymi o 50 %, lecz nie jest 
dodatkowo zobowiązana do 
dalszego pomniejszania wy-
niku o wysokość prewspół-
czynnika VAT. O zastosowa-
niu art. 86a przesądza już 
bowiem sam fakt, iż Jednost-
ka używa samochodów za-
równo do zadań z zakresu 

działalności gospodarczej jak i do zadań statutowych (nie 
stanowiących czynności opodatkowanych). Nie ma znacze-
nia prowadzenie ewidencji czy miejsce parkowania samo-
chodów. Zdaniem WSA, artykuł 86a ustawy o VAT stanowi 
regulację szczególną  (lex specialis) względem przepisów o 
prewspółczynniku (art. 86 ust. 2a) niezależnie od chronolo-
gii wprowadzenia tych przepisów do ustawy o VAT 
(prewspółczynnik wprowadzono później). Zastosowanie 
ograniczeń z art. 86a wyklucza zastosowanie ograniczeń z 
art. 86 ust. 2a do tego samego rodzaju wydatku. Sąd pod-
kreślił, że oba przepisy mają ten sam cel i zasięg regulacji. 
 
To przełomowe orzeczenie, gdyż w praktyce Jednostki 
stosują podwójne ograniczenie odliczenia. Okazuje się, iż 
mogą one pominąć prewspółczynnik VAT i odliczać od 
wydatków samochodowych połowę VAT. Dla wielu bę-
dzie to korzystniejsze rozwiązanie niż stosowanie 
prewspółczynnika VAT (który niekiedy jest bardzo niski). 
Dla wielu podmiotów otwiera się kolejna droga do odzy-
skania wysokich kwot VAT. 

Przełomowy wyrok—odliczenie VAT od samochodów 
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Rząd opublikował informacje o projekcie nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych (od 
osób prawnych i od osób fizycznych) – dotyczą one „poprawek” do „Polskiego Ładu”.  
 
W zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano następujące 
zmiany:  
1. modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym; 
2. zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika; 
3. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC); 
4. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów; 
5. zmiana przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT); 
6. zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych; 
7. zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków sko-
rzystania ze zwolnienia); 
8. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek; 
9. zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy 
i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarno-
ściowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 
10. uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków; 
11. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajo-
wych; 
12. zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów de-
klaracji. 
Zaś w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowano następujące 
poprawki: 
1. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) (analogiczna jak w CIT); 
2. zmiana przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) (analogiczna jak w CIT); 
3. zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków 
(analogiczna jak w ustawie CIT); 
4. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajo-
wych (analogiczna jak w ustawie CIT); 
5. zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów dekla-
racji (analogiczna jak w ustawie CIT i ustawie o ryczałcie). 
 
Ponadto, planowane jest: 
1. uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie” 
2. doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe gru-
py kapitałowe (PGK) 
3. zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów dekla-
racji (konsekwencja zmian wprowadzonych w tym zakresie w ustawie CIT, ustawie PIT i ustawie o 
ryczałcie). 

Zmiany w Pol-
skim Ładzie 
dotyczące CIT 
i PIT 
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Dalsze zmiany  

27 czerwca opublikowano Decyzję Rady Unii Europejskiej 

upoważniającą Polskę wprowadzania obowiązku fakturowa-

nia wyłącznie elektronicznego. Decyzja dotyczy tylko podat-

ników mających siedzibę w Polsce. Co więcej, stosowanie 

faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski 

nie będzie uzależnione od akceptacji odbiorcy. Jest to od-

stępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE. Polska 

może wprowadzić to szczególne rozwiązanie w terminie od 

dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. 

Jeżeli Polska uzna za konieczne przedłużenie obowiązywania 

obowiązkowych e-Faktur, decyzja przewiduje taką możli-

wość. Konieczne będzie jednak dołączenie do wniosku spra-

wozdania oceniającego skuteczność rozwiązania w zakresie 

zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od VAT 

oraz w zakresie uproszczenia poboru VAT. Sprawozdanie to 

oceni również wpływ tych środków na podatników, 

w szczególności tego, czy środki te zwiększają ich obciążenie 

administracyjne i koszty. 

Decyzja upoważnia Polskę w przypadku podatników mają-

cych siedzibę na terytorium Polski do akceptowania wyłącz-

nie tych faktur, które zostały wystawione w postaci doku-

mentów lub not w formie elektronicznej. 

Organ nie musi badać zasadności wpisu do ewidencji zabytków 

1 czerwca 2022r. Naczelny Sąd Administracyjny (III FSK 

262/22 ) rozpatrzył ciekawą sprawę dotyczącą opodatko-

wania podatkiem od nieruchomości zabytków. Sąd uznał, iż 

nie jest rolą organów podatkowych weryfikowanie zasad-

ności wpisu założenia dworsko-parkowego do gminnej 

ewidencji zabytków. Dopóki więc w gminnej ewidencji 

zabytków widnieć będzie wpis budynku, organy podatko-

we są zobowiązane uwzględniać stan ujawniony w ewiden-

cji zabytków. Problematyka umieszczenia obiektu w gmin-

nej ewidencji zabytków i przez to objęcie danego obiektu 

ochroną wynikającą z statusu zabytku jest bowiem przed-

miotem innej kategorii spraw administracyjnych. Ani Sąd 

ani organy podatkowe nie są kompetentni by kwestiono-

wać przedmiotowy wpis czy też ustalenia/stanowisko Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków, jako że to nie należy 

do przedmiotu sprawy.  

Ponadto, desygnatem pojęcia „Założenie dworsko-

parkowe” jest budynek dworski (tudzież budynki mu towa-

rzyszące) wraz z okalającym go lub przylegającym parkiem. 

Jeżeli budynek mieszkalny jest nierozerwalną częścią całe-

go zespołu, należy uznać, że wpis do ewidencji obejmuje 

budynek mieszkalny jako budynek dawnego odbudowane-

go dworu, stanowiący część składową „założenia dworsko-

parkowego”.  

E-faktury obowiązkowe od stycznia 2024r. – decyzja Rady UE 



 
Komentarz w  Miesięczniku Finanse Pu-

bliczne  

Od 10 maja obowiązuje rozporządzenie 

Ministra Finansów wprowadzające nowe 

zwolnienie z VAT. Obejmuje ono usługi w 

zakresie wynajmowania lub wydzierżawia-

nia nieruchomości o charakterze mieszkal-

nym lub części nieruchomości, na własny 

rachunek, świadczone na rzecz jednostek 

samorządu terytorialnego i ich związków, 

samorządowych jednostek organizacyj-

nych oraz jednoosobowych spółek samo-

rządu terytorialnego. (...) Należy jednak 

zwrócić uwagę, że w wyniku zmiany prze-

pisów podmiot wynajmujący lokal do jst 

(lub związkowi albo spółce komunalnej) 

będzie pozbawiony prawa do odliczenia 

VAT." - komentuje Joanna Rudzka w naj-

nowszych Finansach Publicznych.  

5 

 

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Samorządowy organ podatkowy musi 

uwzględniać wykładnię TK 

Pojawia się coraz więcej orzeczeń sądów 

administracyjnych, w których zastosowanie 

znajduje wyrok Trybunału Konstytucyjnego 

z 24 lutego 2021 r. (sygn. SK 39/19). 24 

marca 2022r. NSA orzekł, iż użyty w wyroku 

TK, zwrot "nie są wykorzystywane i nie 

mogą być potencjalnie wykorzystywane do 

prowadzenia działalności gospodarczej" 

należy tłumaczyć w taki sposób, że podwyż-

szona stawka opodatkowania nie będzie 

mogła znaleźć zastosowania w przypadku 

wystąpienia obiektywnej i niezależnej od 

przedsiębiorcy, a także niedającej się prze-

widzieć przeszkody całkowicie uniemożli-

wiającej prowadzenie lub kontynuowanie 

działalności gospodarczej. Nie dotyczy to 

sytuacji, gdy w czasie trwania takiej prze-

szkody przedsiębiorca, w posiadaniu które-

go znajduje się nieruchomość (jej część), 

samodzielnie podejmuje czynności mające 

na celu jej przygotowanie do przyszłej 

(planowanej) działalności gospodarczej, 

podnosi dla celów wykonywanej działalno-

ści gospodarczej walory użytkowe nierucho-

mości, funkcjonalnie wiążąc ją z prowadzo-

nym przedsiębiorstwem, lub rozlicza w 

ramach działalności gospodarczej inne kosz-

ty z nią związane.  

 

Kancelaria w 

mediach  



 

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  

Zapraszamy na webinaria  

organizowane we współpracy z  

Wydawnictwem Municipium (wydawcą „Wspólnoty”) 

 
 


