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Sźanowni Pan stwo, 
 

w październikowym biuletynie zajmujemy się m.in. implikacjami w VAT obecnie proce-

dowanej przez Parlament ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez go-

spodarstwa domowe, która wprowadza nowy system dystrybucji paliwa stałego przez 

gminy. 

Wspominamy też o tym, że w przyszłym roku zwiększone będą stawki podatku od 

środków transportowych.   

Omawiamy ponadto ciekawe stanowiska Dyrektora KIS:  

• dotyczące skutków w CIT likwidacji środka trwałego i prac rozbiórkowych oraz  

• dotyczące sytuacji podatkowej spółki udostępniającej hotel uchodźcom na pod-

stawie umowy z Urzędem Wojewódzkim.  

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

Toruniu (21-23 listopada). Jest to największa w Polsce konferencja dla służb finansowo

-księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Stanowi jedyną w swoim rodza-

ju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie prawa finansów publicznych i 

rachunkowości budżetowej.  Podczas tego wydarzenia będę miała przyjemność przy-

bliżyć aktualności podatkowe w sektorze finansów publicznych.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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26 października Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
wydał ciekawą interpretację podatkową w zakresie usta-
lenia, czy spółka postępuje prawidłowo opodatkowując 
usługę hotelową świadczoną na rzecz uchodźców. Spół-
ka zawarła z Wojewodą (Urzędem Wojewódzkim) umo-
wę na udostępnienie obiektu Hotelu do relokacji 
uchodźców z Ukrainy. Strony ustaliły cenę za 1 miejsce 
noclegowe wraz z całodziennym wyżywieniem na 70 
złotych brutto/osobę. Pytająca spółka dodała, że ceny 
pokoju hotelowego (nocleg plus śniadanie) dla klienta 
indywidualnego wahają się od 170,00 do 210,00 zł za 
dobę. Spółka za wykonaną usługę wystawiała faktury co 
15 dni i otrzymywała umówioną zapłatę. Spółka w chwili 
obecnej świadczy tylko usługi na potrzeby Urzędu Woje-
wódzkiego. Spółka stanęła na stanowisku, iż podatek ten 
nie był należny gdyż usługi, gdyż ustawa z 12 marca 2022 
roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa w art. 38z 
zwalnia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 
to świadczenie. KIS uznał jednak, że spółka powinna 
zapłacić podatek. Organ powołał się przy tym na od-
mienną wykładnię art. 38z ustawy o CIT, na mocy które-
go to  zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie 

pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 
marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 
myśl art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. Każdemu podmiotowi, w 
szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodar-
stwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwate-
rowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których 
mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wnio-
sek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za 
okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na 
terytorium Polski.  Zdaniem organu, skoro spółka sama 
wskazała, iż : „strony ustaliły cenę za 1 miejsce noclego-
we wraz z całodziennym wyżywieniem”, w związku z 
zawarciem umowy, występuje ona w roli usługodawcy, 
który wykonuje określone świadczenia i w zamian za to 
otrzymuje wynagrodzenie. Tym samym, skoro uzyskuje 
ona przychody z tytułu świadczenia, za które wystawiają 
faktury, a usługi te są realizowane na podstawie umowy 
zawartej z organem samorządu, to przychody te nie ko-
rzystają ze zwolnienia. Sygnatura: 0111-KDIB2-
1.4010.553.2022.1.BJ  

 

Ministerstwo Finansów informuje, że stawki minimalne podat-
ku od środków transportowych na rok 2023 zostały ogłoszone 
przez Ministra Finansów w dniu 21 października w Monitorze 
Polskim pod poz. 1001.  Dla samochodów ciężarowych o do-
puszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
stawki minimalne wyniosą od 146,51 do 2 529,10 zł.  Zaś dla 

ciągników siodłowych i balastowych przy-
stosowanych do używania łącznie z nacze-
pą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton będzie to minimum: od 
39,32 do 2 627,92 zł. Podwyżka obejmie 
też przyczepy i naczepy, które łącznie z 
pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzo-
ną przez podatnika podatku rolnego: 
stawki minimalne to w tym przypadku od 
26,25 do 1 320,54 zł.  

Przypominamy, iż górne stawki podatków 
lokalnych opublikowano w MP 2022r. poz. 

731 - Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych na rok 2023.  Omawiane „widełki” są podstawą dla 
gmin do ewentualnego podwyższenia podatków lokalnych na 
ich terenie. Wysokość stawek podatku od środków transporto-
wych określa rada gminy w drodze uchwały.   

Podatek od środków transportowych wzrośnie 

Udostępnienie całego hotelu uchodźcom a zwolnienie z CIT 
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Wydatki na 
roźbio rkę sta-
rego s rodka 
trwałego – 
podnosźą 
wartos c  po-
cźątkową no-
wego 

26 października Dyrektor KIS wydał ciekawą interpretację dotyczącą możliwości uwzględ-
niania w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości środka trwałego – magazynu 
w momencie jego likwidacji – oraz uprawnienia do zaliczenia do kosztów podatkowych 
wydatków na rozbiórkę (likwidację środka trwałego – magazynu) w momencie ich ponie-
sienia. Sygnatura: 0111-KDIB1-1.4010.519.2022.1.SH. 

Z pytaniami do KIS zwróciła się spółka – podatnik CIT, która nabyła zabudowaną nierucho-
mość sąsiadującą bezpośrednio z obecną siedzibą Spółki. Jednym z budynków jest maga-
zyn, który spółka pierwotnie planowała wyburzyć i teren pod nim wykorzystać na rozbu-
dowę sąsiedniego magazynu. Jednak, z uwagi na zmianę sytuacji gospodarczej, wynajęła 
chwilowo przedmiotowy magazyn. Obecnie Spółka planuje wypowiedzenie umowy najmu, 
wyburzenie magazynu i rozpoczęcie inwestycji w zakresie rozbudowy Istniejącego magazy-
nu w połowie 2023 r. Spółka zajęła stanowisko, iż będzie ona w takiej sytuacji uprawniona 
do uwzględniania w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartość środka trwałego – 
Magazynu w momencie jego likwidacji oraz do zaliczenia do tych kosztów wydatków na 
rozbiórkę w momencie ich poniesienia.  

Organ częściowo zgodził się ze spółką, w części jednak uznał jej stanowisko za nieprawi-
dłowe. Organ stwierdza, że z uwagi na fakt, że w rozpatrywanej sprawie wykorzystywany 
dotychczas w działalności Spółki środek trwały (magazyn) ulegnie likwidacji, w celu rozbu-
dowy istniejącego magazynu, a jego likwidacja została podyktowana względami ekono-
micznymi, a nie zmianą rodzaju prowadzonej działalności, Spółka będzie uprawniona do 
uwzględniania w kosztach podatkowych niezamortyzowanej wartości środka trwałego – 
Magazynu w momencie jego likwidacji.   

Zdaniem Organu, Spółka nie będzie jednak uprawniona do zaliczenia do kosztów podatko-
wych wydatków na rozbiórkę (likwidację środka trwałego – magazynu) w momencie ich 
poniesienia. Wydatki te powiększą wartość początkową nowego środka trwałego, a do 
kosztów uzyskania przychodów, Spółka będzie mogła zaliczyć odpisy amortyzacyjne od 
ww. wartości początkowej. Na wartość początkową środka trwałego składają się wszystkie 
koszty poniesione w związku z budową środków trwałych, a zatem mogą to być koszty 
wyburzenia likwidowanych środków trwałych bądź innych składników majątku, jeżeli czyn-
ność ta pozostaje w związku z prowadzoną inwestycją. Przedmiotowe koszty stanowią 
bowiem prace wstępne, przygotowujące miejsce pod nową inwestycję.   

Źródło: MF.gov.pl 
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Dalsze zmiany  

Sejm uchwalił, 20 października 2022r., ustawę o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domo-

we, nad którą trwają jeszcze prace parlamentarne. Ustawa 

ta wprowadza nowy system dystrybucji paliwa stałego 

przez gminy. Rozwiązanie to będzie mieć jednak istotne 

implikacje dla rozliczeń VAT. Jednym z problemów podat-

kowych z tym związanych zajął się Minister Finansów. Opu-

blikowano projekt Rozporządzenia zmieniającego rozpo-

rządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia 

ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Na jego podstawie, w rozporządzeniu Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 

prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących (Dz. U. poz. 2442 oraz z 2022 r. poz. 724, 

1368 i 2029) w załączniku do rozporządzenia dodaje się 

poz. 53 w brzmieniu: Dostawa węgla kamiennego dokony-

wana przez gminę z 

przeznaczeniem dla 

gospodarstw domo-

wych na podstawie 

ustawy z dnia ……. 

2022 r. o zakupie 

preferencyjnym pali-

wa stałego przez go-

spodarstwa domowe 

(Dz. U. poz. .…), jeżeli 

dostawa ta w całości 

jest udokumentowa-

na fakturą.  Oznacza 

to, iż tego rodzaju 

sprzedaż nie będzie 

rodziła obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. 

 

Uprawnienie do preferencyjnego zakupu węgla przez gmi-

ny na podstawie projektowanej ustawy ma charakter epi-

zodyczny i wygaśnie z dniem 30 kwietnia 2023 r., nato-

miast zadanie polegające na sprzedaży tego węgla gospo-

darstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego 

określonego w projektowanej ustawie będzie zależało od 

ilości węgla kamiennego nabytego przez gminę i pozostałe-

go po dacie wygaśnięcia ww. uprawnienia. W związku z 

tym zaistniała potrzeba stworzenia przepisów szczegól-

nych, aby poszczególne gminy mogły wziąć udział w proce-

sie dystrybucji węgla kamiennego do indywidualnych od-

biorców bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez gmi-

nę. Przedmiotowy projekt zwalnia jednostki samorządu 

terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas reje-

strujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z prze-

znaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na 

gminy ww. ustawą zadanie dystrybucji węgla kamiennego 

spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na 

ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego 

typu użytkowanych przez gminy na kasy online.  Mając 

powyższe na uwadze, Minister Finansów postanowił zwol-

nić gminy z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowa-

niu kas rejestrujących sprzedaży węgla kamiennego doko-

nywanej przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw 

domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumie-

niu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe. 

 

Co więcej, zwolnienie to ma obowiązywać wstecz (od dnia 

1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia). 

Jednak, przewidziano warunki – dostawa węgla kamienne-

go dokonywana przez gminę z przeznaczeniem dla gospo-

darstw domowych korzystać ma z powyższego zwolnienia:  

• jeżeli z dowodów 

sprzedaży, ewidencji 

lub dowodów zapłaty 

jednoznacznie wyni-

ka, jakiego towaru 

dotyczyła i na czyją 

rzecz została dokona-

na (dane nabywcy, w 

tym jego adres),  

• a czynność do-

stawy w całości jest 

udokumentowana 

fakturą. 

Dokumentami tymi, 

wyjaśnia Minister-

stwo w projekcie, mogą być dowody sprzedaży, w tym 

faktury, ewidencje lub dowody zapłaty wymagane przepi-

sami o podatku dochodowym lub związane z wymogami 

innych rozliczeń finansowych, do których są obowiązane 

gminy na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Wprowadzenie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewi-

dencji dostawy węgla przy zastosowaniu kas z mocą 

wsteczną, oznacza, że w tym okresie nie będzie nakładana 

kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie 

skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy z dnia 10 wrze-

śnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 

859, z późn. zm.) na gminy, które dokonały sprzedaży z 

pominięciem kasy albo nie wydały paragonu (faktury). Za 

nieprowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 

kas, które powinno odbywać się na bieżąco w czasie rze-

czywistym, za ww. okres nie będzie również naliczane gmi-

nom dodatkowe zobowiązanie na podstawie art. 111 ust. 2 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

Sprzedaż węgla przez gminy a VAT 
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Piśmie Samorządu Terytorial-

nego Wspólnota  pt. "Prawo do odlicze-

nia VAT od otrzymanego dofinansowa-

nia 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 

sytuacji ponoszenia wydatków na reali-

zację inwestycji finansowanej w ramach 

Programu Inwestycji Strategicznych 

"Polski Ład" nie zaistnieją negatywne 

przesłanki z ustawy VAT. Przepisy o VAT 

nie ograniczają możliwości pozyskania 

dofinansowania od podmiotu trzeciego 

lub z zewnętrznego funduszu na kwotę 

VAT - niezależnie od kwestii czy podatni-

kowi (w tym wypadku jednostce samo-

rządu terytorialnego) przysługuje prawo 

do odliczenia podatku naliczonego z 

tytułu dokonanych zakupów, czy też 

prawo to nie przysługuje. Sprawa doty-

czyła Gminy, która otrzymała promesę w 

ramach Polskiego Ładu na realizację 

zadania z zakresu wodociągów i w chwili 

obecnej jest na etapie przygotowania 

procedury przetargowej. Przedmiotem 

zadania jest zapewnienie mieszkańcom 

dostępu do odpowiedniej ilości i jakości 

wody pitnej. W ramach realizacji zada-

nia planowane jest opracowanie wielo-

branżowej, kompletnej dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wyma-

ganych uzgodnień i pozwoleń oraz peł-

nienie nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji robót budowlanych.  

Artykuł w  Finansach Publicznych pt. 

„Planowane zmiany w e-fakturowaniu” 

  

Opublikowano projekt rozporządzenia 

zmieniającego zasady korzystania z Kra-

jowego Systemu e-Faktur. Nowe rozwią-

zania przewidują dostosowanie proce-

dur do specyfiki jednostek samorządu 

terytorialnego, które są zobowiązane do 

prowadzenia scentralizowanych rozli-

czeń VAT. Wdrożenie Krajowego Syste-

mu e-Faktur (dalej: KSeF) oznacza zmia-

nę procesu wystawiania oraz odbierania 

faktur VAT. Faktury ustrukturyzowane są 

sporządzane w lokalnych programach 

finansowo-księgowych podatników, 

zgodnie ze wzorem opracowanym przez 

Ministerstwo Finansów, a następnie 

przesyłane – za pośrednictwem interfej-

su (API) – do centralnej bazy minister-

stwa (KSeF). Wówczas stają się dostępne 

w tym systemie i możliwe do pobrania 

przez kontrahenta Wystawianie faktur 

ustrukturyzowanych w KSeF jest dobro-

wolne i traktowane na równi z dotych-

czasowymi formami fakturowania 

(wystawieniem faktur w postaci elektro-

nicznej i papierowej). Zgodnie z zapo-

wiedziami resortu finansów będzie jed-

nak w przyszłości obowiązkowe, naj-

prawdopodobniej od 2024 r.  



 

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.   

 

Zaprasźamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warsźawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biźnes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Sektor publicźny: 

kontakt@podatkisamorźadu.pl 

www.podatkisamorźadu.pl 

LOGO FIRMY 

 

Zaprasźamy na najwięksźą w Polsce konferencję dla słuź b 

finansowo-księgowych jednostek sektora finanso w publicźnych.  


