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Szańowńi Pań stwo, 
 

w jesiennym wydaniu naszego biuletynu opisujemy ciekawe orzeczenie NSA nakazują-

ce Dyrektorowi KIS wydać interpretację podatkową dotyczącą przepisów o schema-

tach podatkowych (MDR). Jest to kolejny głos orzeczniczy, który miejmy nadzieję prze-

łamie obserwowaną obecnie praktykę wydawania przez Organ interpretacyjny posta-

nowień o odmowie wszczęcia postępowania zmierzającego do odpowiedzi podatniko-

wi na pytanie czy dana transakcja powinna być zaraportowana jako schemat.   

Wspominamy też o planowanych zmianach w Rozporządzeniu o KSeF, które mają 

dostosować regulacje o e-fakturach do specyfiki samorządowej i Grup VAT.   

Przytaczamy ponadto wybrane odpowiedzi na pytania samorządów dotyczące centra-

lizacji VAT.  

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 (pod patronatem Ministerstwa Finansów), w którym mam przyjem-

ność, jak co roku, zasiadać w Jury. Nagrody rozdane będą podczas XIV Forum Finan-

sów Publicznych w Toruniu.  

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Dyrektor KIS musi wydać interpretację dotyczącą MDR 
(raportowania schematów) 

Przepisy z zakresu raportowania schematów podatkowych 

budzą wiele wątpliwości podatników. Nie dziwi zatem, że 

firmy i jednostki coraz częściej pytają Dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej (KIS) o to czy planowana przez nie 

transakcja powinna zostać zaraportowana. Niestety, KIS 

odmawia wydania interpretacji. Praktyka ta jednak musi 

się zmienić po niedawnym wyroku Naczelnego Sądu Admi-

nistracyjnego z 10 sierpnia 2022 r. o sygn.  III FSK 2392/21. 

Sprawa dotyczyła podatnika, który w odpowiedzi na wnio-

sek o wydanie inter-

pretacji w zakresie 

istnienia po jego stro-

nie obowiązków z 

zakresu MDR, wynika-

jących z art. 86j § 1 i 

następne ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 

r. Ordynacja podatko-

wa (Dz.U.2021.1540, 

dalej: „O.p.”), otrzy-

mał postanowienie 

Dyrektora KIS w 

przedmiocie odmowy 

wszczęcia postępowa-

nia. W sprawie podat-

nik ten zadał pytanie 

czy w związku z doko-

naniem czynności 

polegającej na pod-

wyższeniu kapitału 

zakładowego zapasowego Spółki na podstawie uchwały z 

21 stycznia 2019 r. w ramach zaraportowanego przez Pro-

motora schematu podatkowego na Spółce, jako korzystają-

cym, ciąży obowiązek złożenia informacji, o której mowa w 

art. 86j § 1 O.p.? Kwestię sporną stanowiła zasadność od-

mowy wszczęcia postępowania wobec uznania, że przed-

stawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidual-

nej stan faktyczny nie pozwalał na wydanie interpretacji, 

jako niemieszczący się w ramach tej instytucji prawnej.  

Dyrektor KIS powołał takie okoliczności nie pozwalające mu 

na wydanie interpretacji, jak wątpliwości co do: spełnienia 

ustawowych progów kwotowych lub innych wyliczeń, in-

nych szczególnych cech rozpoznawczych (art. 86a § 1 pkt 1 

lit. a-d O.p.), kryterium kwalifikowanego korzystającego 

(art. 86a § 4 O.p.), zakresu przekazywanych informacji (art. 

86f § 1 O.p.) czy prowadzenie postępowania wyjaśniające-

go z art. 86h § 1 O.p, co nie było zasadniczo przedmiotem 

zadanego pytania. 

Zdaniem Sądu, nie można automatycznie odmówić wszczę-

cia postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, 

wskazując, że przepis prawa o zastosowanie którego wy-

stąpił wnioskodawca, nie łączy się bezpośrednio z jego 

obowiązkiem czy zobowiązaniem podatkowym. Nie jest też 

przeszkodą, brak funkcji ochronnej żądanej interpretacji, 

na jaki powołuje się organ. Sąd przypomina, że każda inter-

pretacja z mocy prawa chroni jej adresata, a ochrona ta 

jest skutkiem, a nie przyczyną jej wydania. Zatem również 

interpretacja, co do 

zastosowania przepi-

sów o schematach 

podatkowych w zakre-

sie zadanego pytania 

chroni. W ocenie NSA 

„na etapie rozpozna-

nia wniosku o wydanie 

interpretacji indywi-

dualnej nie jest istotną 

kwestia w jaki, kon-

kretny sposób dana 

interpretacja będzie 

wypełniać tę funkcję. 

Kwestia ta będzie 

miała znaczenie do-

piero na etapie ewen-

tualnych konsekwen-

cji, jakie wnioskodaw-

ca mógłby ponieść 

stosując się do niej.” 

Zatem, zdaniem sądu, na etapie wstępnej kwalifikacji wnio-

sku o wydanie interpretacji, nie ma znaczenia to, czy i jaką 

konkretnie ochronę uzyska wnioskodawca w wyniku wyda-

nia żądanej interpretacji indywidualnej. 

NSA zauważa ponadto, że argumentacja fiskusa zmierza do 

wyłączenia możliwości interpretowania przepisów dotyczą-

cych informowania o schematach podatkowych en block, 

co ewentualnie mógł uczynić jedynie ustawodawca. Dalej, 

zdaniem Sądu, definicja pojęcia „przepisów prawa podat-

kowego” nie ogranicza ich rozumienia li tylko do kwestii 

obowiązku podatkowego czy zobowiązania podatkowego: 

„Skoro w ordynacji podatkowej znalazł się zapis o obowiąz-

ku przekazania informacji, co do którego to obowiązku nie 

ma wyłączenia prawa zainteresowanego do uzyskania in-

terpretacji podatkowej, a organ nie znajduje w konkretnym 

stanie faktycznym przesłanek prawnych mogących być 

zakwalifikowane jako powody wymienione w art. 165a § 1 

O.p., to zastosowanie tego przepisu go narusza”. 



Powyższa zmiana rozporządzenia dotyczy też samorządów. Obecnie, KSeF nie jest w pełni 
dostosowany do specyfiki samorządowej. Jak wiadomo, samorządy od 2017r. podlegały 
obowiązkowej centralizacji VAT. Dla organu podatkowego i dla systemu KSeF, gmina, 
powiat czy województwo są jednym podatnikiem, nie uwzględnia on odrębnie jednostek 
czy zakładów budżetowych. Tymczasem, jednostki te wystawiają i otrzymują odrębne 
faktury. Może to powodować liczne komplikacje praktyczne np. konieczność poszukiwa-
nia przez jednostkę faktur do niej skierowanych w gąszczu wszystkich faktur przychodzą-
cych do miasta (czyli na dany NIP). W projekcie przewiduje się zatem rozwiązania ograni-
czające dostęp do systemu KSeF dla jednostek scentralizowanych w ramach JST – jedno-
stek „wewnętrznych”. Proponowane regulacje przewidują możliwość nadania dodatko-
wych uprawnień o ograniczonym charakterze dla jednostki wewnętrznej JST oraz osoby 
reprezentującej tę jednostkę wewnętrzną. Dodatkowe uprawnienia w stosunku do do-
tychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarządzać uprawnie-
niami w jednostce wewnętrzne JST. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady 
nie będzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych jednostkach w ramach JST. W 
przypadku innych jednostek pomocniczych utworzonych przez jednostki samorządu tery-
torialnego nie przewiduje się szczególnego rodzaju uprawnień. Inne jednostki pomocnicze 
korzystają z Krajowego Systemie e-Faktur na zasadach ogólnych. Do katalogu podmiotów 
mających uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z 
Krajowego Systemu e-Faktur dodana zostanie osoba fizyczna wskazana przez jednostkę 
samorządu terytorialnego jako przedstawiciel samorządowej jednostki budżetowej lub 
samorządowego zakładu budżetowego. 
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Opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzysta-
nia z Krajowego Systemu e-Faktur („KSeF”), który związany jest z koniecznością dostoso-
wania warunków korzystania z KSeF do zmian dotyczących uznania za podatnika VAT gru-
py VAT, a nie poszczególnych jej członków. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w 
KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w 
postaci elektronicznej i papierowej. Będzie ono jednak obowiązkowe, najprawdopodob-
niej od 2024r.  Obecnie, KSeF nie jest w pełni dostosowany do specyfiki Grupy VAT. Dla 
organu podatkowego i dla systemu KSeF, spółki tworzące grupę będą jednym podatni-
kiem, nie uwzględnia on odrębnie każdego z członków grupy. Tymczasem, spółki te będą 
wystawiać i otrzymywać odrębne faktury. Może to powodować liczne komplikacje prak-
tyczne np. konieczność poszukiwania przez spółkę faktur do niej skierowanych w gąszczu 
wszystkich faktur przychodzących do grupy (czyli na dany NIP). W projekcie przewiduje się 
rozwiązania ograniczające dostęp do systemu KSeF członków grupy VAT. Proponowane 
regulacje przewidują możliwość nadania dodatkowych uprawnień o ograniczonym charak-
terze dla danej spółki oraz osoby reprezentującej tę spółkę. Dodatkowe uprawnienia w 
stosunku do dotychczasowych uprawnień przewidzianych w systemie KSeF pozwolą zarzą-
dzać uprawnieniami w grupie. Osoba posiadająca takie uprawnienie co do zasady nie bę-
dzie miała jednocześnie wglądu do faktur w innych spółek w ramach grupy. Do katalogu 
podmiotów mających uprawnienia do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do 
korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur dodana zostanie osoba fizyczna wskazana przez 
grupę VAT jako przedstawiciel członka grupy VAT.  Uregulowano też zmianę brzmienia 
załącznika do rozporządzenia ZAW-FA,w którym w odnośniku nr 2 Objaśnień wskazano, że 
przez nadanie uprawnień należy rozumieć wskazanie osoby uprawnionej do korzystania z 
KSeF. Wskazanie kolejnej osoby uprawnionej w części C jest możliwe po odebraniu upraw-
nień osobie uprzednio wskazanej. Dalsze uprawnienia nadawane są elektronicznie.  

Zmiańy w 
KSeF—grupy 
VAT 

Zmiańy w 
KSeF—
samorząd 



4 

Dalsze zmiany  

Ministerstwo Finansów opublikowało dodatkowe wyjaśnienia 

dotyczące praktycznych aspektów centralizacji VAT w samo-

rządach.   

 

W jaki sposób w budżecie jst należy prezentować dochody 

opodatkowane podatkiem VAT – w kwocie brutto wynikającej 

ze zrealizowanych płatności przez kontrahentów (tzw. kaso-

wo zrealizowanych i zgodnie z wpływami wynikającymi z 

wyciągów bankowych), czy w kwocie netto pomniejszonej o 

podatek VAT należny? 

Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostek samorządu tery-

torialnego. W katalogu źródeł dochodów jednostek samorzą-

du terytorialnego, określonym w ustawie z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

podatek VAT nie występuje jako źródło dochodów tych jed-

nostek. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług podatek VAT jest dochodem 

budżetu państwa. W związku z powyższym w sprawozdaniu 

Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorzą-

dowej jednostki budżetowej i 

jednostki samorządu terytorial-

nego dochody powinny być uj-

mowane w kwotach netto (bez 

podatku VAT). 

 

Czy zwrot VAT-u z Urzędu Skarbo-

wego z rozliczeń w bieżącym roku 

może być traktowany jako do-

chód jednostki samorządu teryto-

rialnego, czy powinien być trakto-

wany jako zmniejszenie wydat-

ków jednostek? 

Obowiązująca ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia 

wykonawcze do tej ustawy nie regulują wprost możliwości 

refundacji wydatków jednostki samorządu terytorialnego; dla 

państwowych jednostek budżetowych możliwość taką prze-

widuje § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grud-

nia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki fi-

nansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakła-

dów budżetowych. Na podstawie § 19 tego rozporządzenia 

uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wy-

datków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniej-

szają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budże-

towym natomiast uzyskane przez państwowe jednostki bu-

dżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach 

budżetowych stanowią dochody budżetu państwa. 

W celu ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów podatku VAT 

możliwe jest stosowanie przez jednostki samorządu teryto-

rialnego analogicznych rozwiązań jak dla państwowych jed-

nostek budżetowych, poprzez uregulowanie tej kwestii na 

podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicz-

nych. Z przepisu tego wynika, że uchwała budżetowa określa 

między innymi inne postanowienia, których obowiązek za-

mieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Aby zatem jednostki samorządu terytorialnego mogły skorzy-

stać z możliwości wznawiania wydatków budżetowych, nie-

zbędne są w tym zakresie odpowiednie postanowienia orga-

nu stanowiącego. 

 

 

Przekazanie jednostkom budżetowym nadwyżki VAT-u nali-

czonego nad należnym – nie zostało przewidziane w ustawie 

o centralizacji, w związku z tym czy taka praktyka będzie do-

puszczalna? 

Artykuł 20 i 21 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczegól-

nych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 

dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych 

na realizację projektów finansowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub od państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu 

przez jednostki samorządu tery-

torialnego uwzględnia zmiany w 

przepisach ustawy z dnia 15 

lutego 1992 r. o podatku docho-

dowym od osób prawnych oraz 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych 

umożliwiające przekazywanie 

samorządowemu zakładowi 

budżetowemu z budżetu jed-

nostki samorządu terytorialnego środków finansowych wyni-

kających z rozliczenia podatku od towarów i usług, z tym, że 

ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z rozlicze-

nia podatku związanego z tym zakładem. Środki finansowe 

otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia 

podatku od towarów i usług związanego z tym zakładem w 

świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych nie zalicza się do przychodów. Przepisy ww. ustawy 

nie przewidują przekazywania z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego środków finansowych wynikających z rozlicze-

nia podatku VAT do jednostek budżetowych. Zwrot różnicy 

podatku wynikającej ze scentralizowanej deklaracji VAT bę-

dzie dokonywany przez urząd skarbowy na rachunek jednost-

ki samorządu terytorialnego. Natomiast jednostka samorządu 

terytorialnego będzie następnie decydować według swojego 

uznania o przekazaniu tej nadwyżki do zakładu budżetowego. 

Centralizacja rozliczeń VAT w JST – dodatkowe wyjaśnienia MF 



 
Artykuł w Piśmie Samorządu Terytorial-

nego Wspólnota pt. Prawo do odliczenia 

VAT od otrzymanego dofinansowania w 

ramach Polskiego Ładu  

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

wydał ciekawą interpretację dotyczącą 

prawa do odliczenia podatku VAT od 

otrzymanego dofinansowania w ramach 

Polskiego Ładu. Zdaniem Organu, w sytua-

cji ponoszenia wydatków na realizację 

inwestycji finansowanej w ramach Progra-

mu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" 

nie zaistnieją negatywne przesłanki z usta-

wy 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 samorządu terytorialnego) przy-

sługuje prawo do odliczenia podatku nali-

czonego z tytułu dokonanych zakupów, 

czy też prawo to nie przysługuje. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

 

Artykuł w  Miesięczniku Pracownik Sa-

morządowy pt. Płatnik nie zawsze jest  

stroną umowy cywilno-prawnej  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 

wydał 2 czerwca 2022 r. ciekawe orzecze-

nie w sprawie statusu płatnika w PIT w 

przypadku samorządów. 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 stanowi tytuł do wypłaty należności. 

Płatnikiem podatku dochodowego od 

osób fizycznych od wypłacanych wynagro-

dzeń 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 obo-

wiązków płatnika ma mieć fakt "bycia 

stroną umowy cywilnoprawnej".  

Kańcelaria w 

mediach  



 

Wspieramy sektor FP m.in. w:  

• przekształceniach, 

• postępowaniach,  

• 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 szkolenia i webinaria  

organizowane we współpracy z Wolters Kluwer  

(dla użytkowników LEX bezpłatne)  

 


