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Szanowni Pan stwo, 
 

w wakacyjnym wydaniu naszego biuletynu opisujemy ciekawe orzeczenie WSA w Ło-

dzi,  który analizował status płatnika PIT w samorządach. Omawiamy ponadto, plano-

wane przez Ministerstwo Finansów Objaśnienia Podatkowe dotyczące Grup VAT.  

Zapraszamy też Państwa serdecznie do udziału w XIV Forum Finansów Publicznych w 

Toruniu. Jest to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo-księgowych 

jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platformę 

wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i rachunkowo-

ści budżetowej.  Podczas tego wydarzenia będę miała przyjemność przybliżyć aktual-

ności podatkowe w sektorze finansów publicznych.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Ministerstwo Finansów opublikowało projekt obja-
śnień podatkowych w zakresie grup VAT. Objaśnienia 
dotyczyć mają regulacji odnoszących się do tworzenia i 
funkcjonowania nowego rodzaju podatnika jakim jest 
grupa VAT . Resort wyjaśnia, że grupowe rozliczanie 
VAT, czyli system, w ramach którego różne osoby mo-
gą być uważane za jednego podatnika, stanowi nieza-
leżne pojęcie prawa 
Unii Europejskiej, 
którego elementy 
składowe określone 
w art. 11 dyrektywy 
VAT podlegały in-
terpretacji pod 
względem ich zna-
czenia i zakresu 
przez Trybunał 
Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. 
Głównym skutkiem 
wprowadzenia sys-
temu grupowego 
rozliczania VAT, 
przewidzianego w 
dyrektywie VAT jest 
umożliwienie trak-
towania kilku pod-
miotów, nie jako 
odrębnych podatni-
ków VAT, lecz jako 
jednego podatnika. 
Choć każdy członek 
grupy zachowuje 
swoją odrębność i 
formę prawną to utworzeniu grupy VAT nadaje się 
nadrzędne znaczenie w stosunku do form prawnych 
przewidzianych np. w prawie cywilnym lub w prawie 
spółek. Po przystąpieniu do grupy VAT, jakakolwiek 
możliwa, istniejąca jednocześnie forma prawna człon-
ka grupy traci znaczenie do celów VAT.  

Członkiem grupy VAT może potencjalnie zostać każdy 
podatnik. Możliwość uzyskania statusu szczególnego 
podatnika podatku od towarów i usług jakim jest gru-
pa VAT jest przewidziana dla grupy podatników powią-
zanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, któ-
rzy zawrą umowę o utworzeniu grupy VAT. W obja-

śnieniach Ministerstwo odnosi się m.in. do zasad odli-
czania VAT w grupie. Jeśli towary i usługi nabywane 
przez grupę VAT są wykorzystywane zarówno do 
sprzedaży opodatkowanej VAT, jak i do sprzedaży 
zwolnionej z VAT wykonywanej przez tę grupę VAT, 
jest ona zobowiązana do przyporządkowywania doko-
nywanych zakupów do tych dwóch grup.  Odliczenie 

VAT dokonywane przez 
grupę VAT: 
– w przypadku, gdy za-
kup jest dokonany przez 
spółkę A (członka tej 
grupy VAT) na potrzeby 
realizacji usług na rzecz 
spółki B (członka tej 
samej grupy VAT), która 
wykorzystuje je wyłącz-
nie do świadczenia 
usług opodatkowanych 
ma zastosowanie pełne 
odliczenie przez grupę, 
– w przypadku, gdy za-
kup jest dokonany przez 
spółkę A (członka tej 
grupy VAT) na potrzeby 
realizacji usług na rzecz 
spółki B (członka tej 
samej grupy VAT), która 
wykorzystuje je wyłącz-
nie do świadczenia 
usług zwolnionych odli-
czenie nie przysługuje 
(zakup nie ma bowiem 
związku z czynnościami 

opodatkowanymi grupy VAT), 
– w przypadku, gdy zakup jest dokonany przez spółkę 
A (członka tej grupy VAT) na potrzeby realizacji przez 
nią wyłącznie usług opodatkowanych na rzecz innych 
podmiotów (spoza tej grupy VAT) ma zastosowanie 
pełne przez grupę VAT, 
– w przypadku, gdy zakup jest dokonany przez spółkę 
A (członka tej grupy VAT) na potrzeby realizacji przez 
nią wyłącznie usług zwolnionych na rzecz innych pod-
miotów (spoza tej grupy VAT) odliczenie przez grupę 
VAT nie przysługuje (zakup nie ma bowiem związku z 
czynnościami opodatkowanymi grupy VAT). 

Ministerstwo objaśnia Grupy VAT 



Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał 2 czerwca 2022 r. (sygn. I SA/Łd 
203/22) ciekawe orzeczenie w sprawie statusu płatnika w PIT w przypadku samorzą-
dów. Sprawę zainicjował Urząd Miejski, pytając we wniosku o interpretację, kto jest 
płatnikiem PIT w przypadku umów zawieranych przez Gminę – Urząd czy Gmina.  
Wnioskodawca wskazał, iż Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy, której 
przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań Burmistrza w zakresie realizacji 
uchwał rady miejskiej i zadań nałożonych przepisami prawa. Urząd funkcjonuje w for-
mie samorządowej jednostki budżetowej, która nie posiada osobowości prawnej. Jest 
jednostką organizacyjną funkcjonującą w ramach osoby prawnej - Gminy. Wynika z 
tego, iż stroną umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wnioskodawcę jest Gmina. 
W momencie zawierania umowy cywilnoprawnej Urząd działa w imieniu Gminy na 
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. Zdaniem Wnioskodawcy, 
płatnikiem podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych z umów zlecenia i 
umów o dzieło nie jest Gmina, lecz funkcjonująca w jej strukturze jednostka organiza-
cyjna: Urząd Miejski. Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. 

WSA w Łodzi zauważył, że ustawy podatkowe nie wskazują, które jednostki organiza-
cyjne osób prawnych, czy też jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, są płatnikami. Zdaniem Sądu, skoro art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. wskazuje jako 
płatników zarówno osoby prawne, jak i ich jednostki organizacyjne, oznacza to, że 
ustawodawca dopuszcza, że płatnik nie jest stroną umowy cywilnoprawnej, która sta-
nowi tytuł do wypłaty należności. Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycz-
nych od wypłacanych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło zawartych 
przez gminę jest więc urząd gminy. Organy podatkowe nie mają podstaw prawnych do 
twierdzenia, że kluczowe znaczenie dla nałożenia obowiązków płatnika ma mieć fakt 
"bycia stroną umowy cywilnoprawnej". Jednostki organizacyjne osób prawnych, które 
pozbawione są odrębnej osobowości prawnej, nie zawierają samodzielnie umów sta-
nowiących podstawę do wypłaty świadczeń. Jeżeli jednostki organizacyjne osób praw-
nych zawierają umowy, to czynią to wyłącznie w imieniu i na rzecz osoby prawnej, na 
podstawie udzielonego ich kierownikom pełnomocnictwa. Z zakwestionowanej inter-
pretacji nie wynika, na jakiej podstawie organ wnioskuje, że kluczowe znaczenie dla 
nałożenia obowiązków płatnika ma mieć fakt "bycia stroną umowy cywilnoprawnej". 

3 

 

Nie ma centra-
lizacji w PIT—
wyrok WSA 
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Dalsze zmiany  

 

Forum to największa w Polsce konferencja dla służb 

finansowo-księgowych jednostek sektora finansów 

publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodzaju platfor-

mę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa 

finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. 

 

Do udziału zapraszamy: 

 

• księgowe i księgowych 

jednostek sektora finan-

sów publicznych 

• naczelników i pracowni-

ków wydziałów kontroli 

• kierowników jednostek 

• audytorów i radców praw-

nych obsługujących jed-

nostki sfery budżetowej 

• osoby odpowiedzialne za 

gospodarowanie mająt-

kiem w jednostkach. 

 

Joanna Rudzka omówi wybra-

ne, aktualne problemy podat-

kowe sektora. 

 

• Przełomowe orze-

czenie dotyczące odli-

czenia VAT od wydat-

ków samochodowych 

w sektorze finansów 

publicznych. 

• Kwalifikowalność 

VAT w projektach z 

Polskiego Ładu. 

• Fakturowanie 

elektroniczne w syste-

mie KSeF – problemy 

praktyczne i docelowy 

system obowiązkowy. 

• Najnowsze orzecz-

nictwo dotyczące rozli-

czania VAT przez insty-

tucje kultury. 

• Co może dać Jednostce Wiążąca Informacja 

Stawkowa? Przybliżenie przepisów i doświad-

czeń z sektora samorządowego. 

• Umowy niepieniężne i nieodpłatne – praktyczne 

problemy w VAT i CIT. 

Zapraszamy na XIV Forum Finansów Publicznych 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Piśmie Pracownik Samorzą-

dowy pt. "Kolejna możliwość odzyska-

nia podatku  VAT od auta służbowego” 

24 czerwca 2022r. WSA w Warszawie 

(Sygn. akt III SA/Wa 2905/21) rozstrzy-

gnął ciekawą sprawę Jed-

nostki sektora finansów 

publicznych dotyczącą 

odliczenia VAT od wydat-

ków związanych z samo-

chodami osobowymi wy-

korzystywanymi do dzia-

łalności statutowej i go-

spodarczej Jednostki. Jak 

wiadomo, prawo do odli-

czenia VAT od wydatków 

związanych z pojazdami 

samochodowymi ograni-

czone jest zasadniczo do 

50% kwoty wynikającej z 

faktury. Zaś, jednostki 

sektora finansów publicz-

nych (np. samorządy, 

organizacje, związki, nie-

które spółki, stowarzysze-

nia) odliczają VAT od wy-

datków „mieszanych” do 

wysokości tzw. prewspół-

czynnika VAT (z art. 86 

ust. 2a-2h ustawy o VAT). 

Organ nakazał zastosowa-

nie prewspółczynnika VAT 

i dodatkowo jeszcze pomniejszenie wy-

niku o 50%. Sąd zaś uznał, iż Jednostka 

powinna dokonać pomniejszenia odli-

czenia VAT od wydatków związanych z 

pojazdami samochodowymi o 50 %, lecz 

nie jest dodatkowo zobowiązana do 

dalszego pomniejszania wyniku o wyso-

kość prewspółczynnika VAT. To przeło-

mowe orzeczenie, gdyż w praktyce Jed-

nostki stosują podwójne ograniczenie 

odliczenia. 

Sprawa dotyczyła Jednostki Sektora 

Finansów Publicznych, która wykonuje 

zadania komercyjne i statutowe – miesz-

czące się w zakresie działalności gospo-

darczej jak również wykonywane poza tą 

działalnością. Są to czynności zarówno 

opodatkowane VAT i z VAT wyłączone 

(np. opłaty za wydanie decyzji). Jednost-

ka udostępnia Pracownikom samochody 

dla celów wykonywania zadań Jednostki. 

Oznacza to, iż Jednostka również od 

wydatków związanych z pojazdami sa-

mochodowymi odlicza VAT zgodnie ze 

sposobem określenia zakresu wykorzy-

stywania nabywanych towarów i usług 

do celów działalności gospodarczej, 

zwanym w ustawie o VAT „sposobem 

określenia proporcji” (potocznie zaś 

„prewspółczynnikiem”). Sposób określe-

nia proporcji odpowiada specyfice wy-

konywanej przez Jednostkę działalności i 

dokonywanych przez niego nabyć. 

(…) 



 

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”) 

 
 


