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Szańowńi Pań stwo, 
 

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż podwyższona stawka podstawowa VAT 

(23%) pozostanie z nami jeszcze w 2023r. (zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów, 

powinniśmy -zasadniczo -powrócić do stawki 22%). Niemniej, nie znamy jeszcze szcze-

gółów planowanego rozwiązania—powiązania podwyższenia VAT z wydatkami na 

obronność. W przyszłym roku spodziewać się też możemy podwyżek podatków lokal-

nych.  

Z kolei, do końca roku, przedłużono obniżony VAT i akcyzę na niektóre produkty i usłu-

gi. Opublikowano też projekt rozporządzenia podwyższającego diety, z uwagi na ro-

snącą inflację.  

W sierpniowym wydaniu naszego biuletynu omawiamy ponadto ciekawą interpretację  

odpowiadającą na pytanie czy samorząd ma prawo do odliczenia VAT od wydat-

ków finansowanych brutto z Polskiego Ładu.  

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

LEX) oraz szkolenia dla Samorządów z Akademią Wspólnoty.  

Serdecznie zachęcam również do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu finansów pu-

blicznych i rachunkowości podczas IX edycji ogólnopolskiego konkursu Mistrz Finan-

sów Publicznych, w którym mam przyjemność, jak co roku, zasiadać w Jury.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą 
interpretację dotyczącą prawa do odliczenia podatku VAT 
od otrzymanego dofinansowania w ramach Polskiego 
Ładu. Sprawa dotyczyła Gminy, która otrzymała promesę 
w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania z zakresu 
wodociągów. Przedmiotem zadania jest zapewnienie 
mieszkańcom dostępu do odpowiedniej ilości i jakości 
wody pitnej. W ramach realizacji zadania planowane jest 
opracowanie wielobranżowej, kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i 
pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie 
realizacji robót budowlanych. Faktury VAT od wykonawcy/
ów robót wyłonionych w przetargu będą wystawione na 
Gminę. Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w 
ramach inwestycji strategicznych „Polski Ład” w kwocie 
brutto. Program ten nie przewiduje finansowania w kwo-
cie netto. Przyznawanie bezzwrotnego dofinansowania w 
kwocie brutto planowanej inwestycji w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych odbywa się zgodnie z Uchwałą 
Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w spra-
wie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych w § 4 pkt 1 po literce a), 
b), c), d) stanowi: „jako wartość zadania inwestycyjnego 
przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia 
wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym 
wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umo-
wach mających na celu realizację zadania inwestycyjne-
go”. 
 
Gmina zadała pytanie, czy w trakcie realizacji przez Gminę 
projektu płatność za faktury od wykonawcy robót ze środ-
ków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego w 
ramach finansowania inwestycji strategicznych „Polski 
Ład” w kwocie brutto będzie przesłanką negatywną wy-
mienioną w art. 88 ustawy VAT, która nie daje prawa do 
odliczenia podatku VAT z faktur zakupu? 
 
Organ w odpowiedzi zauważył, iż z analizy przepisów art. 
88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług wynika, że podatnik nie może skorzystać z prawa 
do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny 
wyłącznie z tego względu, że został wskazany na fakturze 

w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu 
albo jest zwolniona od podatku. Prawo takie nie przysłu-
guje podatnikowi również, gdy na fakturze podano kwoty 
niezgodne z rzeczywistością lub faktura potwierdza czyn-
ności, które nie zostały dokonane lub, co do których mają 
zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.  
Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podat-
ku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym 
nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien 
spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czyn-
ności – za podatnika podatku od towarów i usług, działają-
cego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Organ przyznaje, że warunek ten w opisanej sytuacji Gmi-
na spełnia. Inwestycja ma związek z wykonaną w przyszło-
ści czynnością opodatkowaną tj. z aportem powstałej 
stacji uzdatniania wody i renowacji magistrali wodociągo-
wej do spółki z o.o. W opisanej sytuacji nie mają też miej-
sca wyłączenia zapisane w art. 88 ust. 3a ustawy. Zatem, 
zdaniem Organu, w sytuacji ponoszenia wydatków na 
realizację inwestycji finansowanej w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nie zaistnieją nega-
tywne przesłanki z art. 88 ustawy VAT, które nie dają pra-
wa do odliczenia podatku VAT z faktur zakupu. Taką prze-
słanką nie jest płatność za wydatki w ramach projektu w 
wysokości brutto. Organ jednocześnie podkreślił, że kwe-
stia kwalifikowalności wydatków (w tym VAT) związana 
jest z założeniami i zasadami funkcjonowania danego pro-
gramu, a nie z zasadami dotyczącymi opodatkowania po-
datkiem VAT określonych czynności, zawartymi w przepi-
sach o VAT. Jednostki samorządu terytorialnego mogą – w 
odniesieniu do określonych czynności wykonywanych w 
ramach realizowanych przez nie działań – posiadać status 
podatnika VAT. Przepisy o VAT nie ograniczają możliwości 
pozyskania dofinansowania od podmiotu trzeciego lub z 
zewnętrznego funduszu na kwotę VAT – niezależnie od 
kwestii czy podatnikowi (w tym wypadku jednostce samo-
rządu terytorialnego) przysługuje prawo do odliczenia 
podatku naliczonego z tytułu dokonanych zakupów, czy 
też prawo to nie przysługuje. 
 
Pismo z dnia 31 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej 0112-KDIL3.4012.145.2022.2.MS. 

Czy Gmina ma prawo do  

odliczenia VAT od wydatków   

finansowanych brutto z 

Polskiego Ładu? 



1 sierpnia opublikowano w Monitorze 
Polskim Obwieszczenie Ministra Finan-
sów w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych 
na rok 2023. Podwyżki maksymalnych 
stawek rocznych obejmą min.: 

• podatek od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – nowa stawka to: 
1,16 zł od 1 m2 powierzchni, 
b) pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych –  5,79 zł od 1 ha po-
wierzchni, 
c) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,61 zł 
od 1 m2 powierzchni, 
d) niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji –  3,81 od 1 m2 po-
wierzchni; 
 

• od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 1 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 28,78 od 1 m2 
powierzchni użytkowej. 
 

M.P. 2022 poz. 731. 
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Rada Ministrów zdecydowała 
o przedłużeniu do końca 2022 r. 
„tarczy antyinflacyjnej”. Oznacza to 
przedłużenie obniżki stawek VAT: 

• do 0% VAT na żywność objętą 
wcześniej 5% podatkiem, 

• do 0% na nawozy, środki ochrony 
roślin i inne środki wspomagające 
produkcję rolniczą zamiast 8%, 

• do 0% VAT na gaz ziemny zamiast 
23%, 

• do 5% VAT na energię elektryczną 
i cieplną zamiast 23%, 

• do 8% VAT na paliwa silnikowe 
zamiast 23%, 

 

W zakresie akcyzy to: 

• obniżona do minimum akcyza na 
paliwa silnikowe, lekki olej opało-
wy i energię elektryczną, 

• zwolnienie z akcyzy sprzedaży 
energii elektrycznej dla gospo-
darstw domowych. 

 

Ponadto: 

• zwolnienie sprzedaży paliw silni-
kowych z podatku od sprzedaży 
detalicznej, 

• dodatek osłonowy dla gospo-
darstw domowych. 

Obńiz ońy VAT i 
akcyza jedńak 
do koń ca roku 

Obwieszczeńie 
MF – podwyz -
ka podatko w 
lokalńych 
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Dalsze zmiany  

Planowane zmiany w dietach 

Opublikowano projekt rozporządzenia 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

zmieniającego rozporządzenie w spra-

wie należności przysługujących pra-

cownikowi zatrudnionemu 

w państwowej lub samorządowej jed-

nostce sfery budżetowej z tytułu po-

dróży służbowej. Mając na uwadze 

obecną sytuację gospodarczą oraz 

prognozowaną inflację na 2023 r., Pro-

jektodawca uznał za zasadne aby pod-

wyższyć stawkę diety z tytułu podróży 

służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. 

do 45 zł. W projekcie rozporządzenia 

podwyższono też niektóre kwoty diet 

oraz limity na nocleg w czasie podróży 

zagranicznej. Kwoty diet zagranicznych zostały zmienione dla 

31 państw, natomiast kwoty limitów na nocleg do 42 pań-

stw.  

Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we wła-

snym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z 

tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego grani-

cami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regu-

laminu wynagradzania lub umowy o pracę (art. 775 § 3 Ko-

deksu pracy). Zmiana wysokości należności z tytułu podróży 

służbowej z tytułu podróży służbowej wiąże się także ze 

zwolnieniami podatkowymi. W świetle bowiem art. 21 ust. 1 

pkt 16 lit. a ustawy PIT, diety i inne należności za czas podró-

ży służbowej pracownika są wolne od podatku dochodowe-

go do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w 

przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw 

pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należ-

ności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-

stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. 

Ponadto, koszty wartości diet z tytułu podróży służbowych 

osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi 

współpracujących, stanowią koszt podatkowy. Na podsta-

wie § 2 ust. 1 pkt 15, 16 i 18  rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szcze-

gółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1949, z późn. zm.) z wysokością diet i innych należności z 

tytułu podróży służbowej krajowej i zagranicznej powiązane 

są wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpiecze-

nia emerytalne i rentowe.  

Kancelaria w mediach  

Artykuł w  Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota 

pt. Ulgi proinnowacyjne w samorządowych spółkach 

Samorządowe spółki równie często jak podmioty biznesowe 

inwestują w innowacyjne rozwiązania. Warto przyjrzeć się 

przepisom podatkowym pozwalającym na rozliczenie ulg na 

innowacje, w szczególności po licznych zmianach w tym za-

kresie, wprowadzonych przez „Polski Ład”. Opisuję poniżej 

przykładowe rozwiązania proinnowacyjne takie jak: 

• Ulga na prace badawczo- rozwojowe (zwana ulgą B+R) 

• Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników 

• Ulga na prototypy 

• Ulga na robotyzację 

• IP BOX. (…) 



 

Komentarz Joanny Rudzkiej w Rzeczpospo-

litej do artykułu: Zwrot VAT: Ministerstwo 

Finansów—łatwiej odzyskać VAT 

Według danych Ministerstwa Finansów 

przedsiębiorcy mogą łatwiej i szybciej odzy-

skać teraz VAT. Przyczyniły się do tego za-

równo rozwiązania organizacyjne – wytycz-

ne i zalecenia dla organów podatkowych, 

jak też techniczne, czyli digitalizacja syste-

mu rozliczania podatku.  

Podobną tendencję zauważa doradca po-

datkowy Joanna Rudzka. – Podatnicy wystę-

pujący o zwrot VAT są zwykle dobrze przy-

gotowani, zwłaszcza jeśli chodzi o duże 

kwoty. Wciąż jednak z ryzykiem przedłuże-

nia terminu zwrotu muszą liczyć się pod-

mioty, które np. powstały niedawno i dużo 

inwestują albo tworzą spółki celowe.  

– mówi Joanna Rudzka.  

 

 

Ponadto, Joanna Rudzka komentuje w 

Rzeczpospolitej wyrok WSA (sukces naszej 

Kancelarii), który zgodził się z podatnikiem 

z sektora finansów publicznych, że nie jest 

on zobowiązany do stosowania prewspół-

czynnika VAT do wydatków związanych z 

samochodami.  

– Jest to bardzo ważne orzeczenie w prakty-

ce, gdyż wiele jednostek stosuje, tak jak 

chcą tego organy, podwójne limitowanie 

odliczenia. 

Okazuje się, iż mogą one pominąć 

prewspółczynnik VAT i odliczać od wydat-

ków samochodowych połowę VAT. Dla wie-

lu będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż 

stosowanie prewspółczynnika VAT. Należy 

mieć nadzieję, że dojdzie do ukształtowania 

korzystnej dla podatników linii orzeczniczej 

w tym zakresie, co otworzy jednostkom 

sektora finansów publicznych drogę do 

odzyskania wysokich kwot VAT.  

– mówi Joanna Rudzka. 
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Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w  Miesięczniku Finanse Publicz-

ne pt. Opodatkowanie zabytków podat-

kiem od nieruchomości  

1 czerwca 2022r. Naczelny Sąd Admini-

stracyjny (III FSK 262/22 ) rozpatrzył cieka-

wą sprawę dotyczącą opodatkowania 

podatkiem od nieruchomości zabytków. 

Sąd uznał, iż nie jest rolą organów podat-

kowych weryfikowanie zasadności wpisu 

założenia dworsko-parkowego do gminnej 

ewidencji zabytków. Dopóki więc w gmin-

nej ewidencji zabytków widnieć będzie 

wpis przedmiotowego budynku, organy 

podatkowe są zobowiązane uwzględniać 

stan ujawniony w ewidencji zabytków. 

Problematyka umieszczenia obiektu w 

gminnej ewidencji zabytków i przez to 

objęcie danego obiektu ochroną wynikają-

cą z statusu zabytku jest bowiem przed-

miotem innej kategorii spraw administra-

cyjnych. Ani Sąd ani organy podatkowe nie 

są kompetentni by kwestionować przed-

miotowy wpis czy też ustalenia/

stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, jako że to nie należy do przed-

miotu sprawy. Ponadto, desygnatem poję-

cia "Założenie dworsko-parkowe" jest 

budynek dworski (tudzież budynki mu 

towarzyszące) wraz z okalającym go lub 

przylegającym parkiem. Jeżeli budynek 

mieszkalny jest nierozerwalną częścią 

całego zespołu, należy uznać, że wpis do 

ewidencji obejmuje budynek mieszkalny 

jako budynek dawnego odbudowanego 

dworu, stanowiący część składową 

"założenia dworsko-parkowego" (…). 



 

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 

 

Serdecznie zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu finansów 

publicznych i rachunkowości podczas IX edycji ogólnopolskiego konkursu 

Mistrz Finansów Publicznych.  

 

Aby zgłosić swój udział, wystarczy wypełnić krótki test na stronie: https://

mistrz.finansepubliczne.pl/,  w terminie do 7 października.  

 

Warto podjąć wyzwanie – na zwycięzcę i laureatów czekają nagrody.  


