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Szanowni Pan stwo, 
 

czy będzie kolejna rewolucja w VAT—tym razem dotycząca OZE? Rzecznik Generalna 

Trybunału Sprawiedliwości UE wydała 10 listopada 2022r. dwie opinie w postępowa-

niach w Polskich sprawach dotyczących: OZE (sprawa C 612/21) i azbestu (sprawa C 

616/21). W opiniach tych Rzecznik uznała, iż samorząd (co do zasady) nie działa w 

takim przypadku jako podatnik VAT.  Implikacje takiego orzeczenia mogą być poten-

cjalnie bardzo istotne dla tych jednostek, które wzięły udział w projektach parasolo-

wych. Jeżeli TSUE orzeknie, że samorząd nie działa jako podatnik VAT—owszem nie 

będzie on musiał płacić VAT od otrzymanej dotacji ani od wkładu własnego mieszkań-

ca. Jednakże, nie będzie też mieć prawa do odliczenia VAT z tytułu poniesionych w 

celu realizacji projektu kosztów. Warto zatem w tym kontekście wspomnieć o ogrom-

nej roli interpretacji prawa podatkowego. Temat ten omówimy dla Państwa szerzej 

gdy pojawią się już ostateczne orzeczenia TUSE.  

W listopadowym wydaniu naszego biuletynu opisujemy zaś inne ciekawe orzeczenie 

TSUE - dotyczące VAT od nagród dla pracowników. 

Warto zapoznać się też z interpretacją MF dotyczącą warunków przyznania podatni-

kom ulgi na robotyzację.  

Wspominamy ponadto o niedawnym WIS w zakresie prawa do stosowania 8% VAT na 

usługi remontu i modernizacji DPS.   

Kilka zdań poświęcimy też kontynuacji tematu z biuletynu październikowego—czyli  

implikacjom podatkowym sprzedaży węgla przez gminy.  

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Ulga na robotyzację nie dotyczy wykorzystania robotów w  
logistyce – najnowsza interpretacja 

24 listopada 2022r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbo-

wej wydał ciekawą interpretację dotyczącą stosowania w 

praktyce ulgi na robotyzację. Postępowanie zainicjowała 

Spółka będąca jednym z największych w Polsce dystrybuto-

rów produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alko-

holu i wyrobów tytoniowych (szybko zbywalne towary 

konsumpcyjne – produkty FMCG). W ramach prowadzonej 

działalność Spółka posiada magazyny, w których przecho-

wywane są produkty sprzedawane jej kontrahentom. Spół-

ka postanowiła zmoderni-

zować swoje magazyny i 

wdrożyć system automa-

tycznego magazynowania. 

W ramach tego systemu 

towary są ułożone w po-

jemnikach jeden na dru-

gim, wewnątrz aluminio-

wej siatki. Małe pojazdy 

jezdne (dalej: Roboty) 

poruszają się po szynach 

po powierzchni tego ob-

szaru magazynowego 

(szczycie siatki), pobiera-

jąc pojemniki i dostarcza-

jąc je do ergonomicznych 

stanowisk pracy, gdzie 

odbywa się proces kom-

pletacji realizowany prze 

pracowników. Ideą tego 

systemu jest, aby 

„poszukiwany” towar, 

przyjechał do pracownika, 

który następnie wyjmuje 

zamówiony przez kontrahenta towar z pojemnika i przeka-

zuje do wydania. Roboty stanowią małe autonomiczne 

urządzenia jezdne. Cały system składa się w zależności od 

wielkości siatki od kilku do kilkunastu robotów. Co istotne, 

każdy robot jest sterowany niezależnie, co powoduje, że 

awaria pojedynczego robota nie skutkuje zatrzymaniem 

innych robotów. Roboty te poruszają się na szczycie siatki 

po szynach umożliwiających im przemieszczanie w przód 

tył, prawo i w lewo. Ponadto są one wyposażone w wysię-

gnik, który umożliwia im podnoszenie i przenoszenie po-

jemników znajdujących się wewnątrz siatki. Co istotne, 

roboty są również wyposażone w zestawy czujników, dzięki 

którym możliwe jest poruszanie się po szczycie siatki. Po-

nadto są one cały czas połączone z centrum sterowania, 

które wytycza im optymalną trasę, którą muszą pokonać. 

Na całość systemu składa się również kontroler będący 

centrum sterowania. Składa się on z przemysłowego kom-

putera PC oraz modułu komunikacyjnego IO z robotami 

(AISO), jak również access – point’u Wi-Fi. Kontroler prze-

twarza zlecenia otrzymane z systemu SAP w celu przydzie-

lenia zadań.  

Spółka uznała, że wydatki na nabycie Robotów, które będą 

wykorzystywane w procesie logistyczno- magazynowym, 

spełniają definicję robota przemysłowego o której mowa w 

art. 38eb ust. 3 ustawy o CIT , wobec czego jest ona upraw-

niona jest do skorzystania z ulgi na robotyzację, polegającej 

na odliczeniu od podstawy 

opodatkowania kwoty 

stanowiącej 50% kosztów 

uzyskania przychodu po-

niesionych w roku podat-

kowym na robotyzację.  

Organ nie zgodził się jed-

nak z takim podejściem. 

Uznał, że koncepcja przepi-

su art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. 

a ustawy o CIT nie zostanie 

zrealizowana  przez podat-

nika w sytuacji, gdy zaku-

pione roboty nie będą 

wykorzystywane dla zasto-

sowań przemysłowych, o 

których mowa w art. 38eb 

ust. 3 ustawy o CIT. W tym 

przepisie, przez robota 

przemysłowego rozumie 

się automatycznie sterowa-

ną, programowalną, wielo-

zadaniową i stacjonarną 

lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, 

posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne 

dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie czte-

ry kategorie warunków wymienionych dalej w tym przepi-

sie. Robotów wykorzystywanych w procesie logistyczno- 

magazynowym nie można uznać za roboty wykorzystywane 

dla zastosowań przemysłowych, zatem Spółka nie będzie 

mogła skorzystać z ulgi na robotyzację. W przypadku ulgi 

na robotyzację pojęcia „przemysł” oraz „zastosowania 

przemysłowe” powinny być rozumiane wyłącznie jako za-

stosowanie w przemyśle rozumianym jako ścisła produkcja 

(wytwarzanie) towarów, a nie szeroko, np. jako procesy 

zachodzące już po ich wyprodukowaniu, umożliwiające 

wejście tych towarów do obrotu, w szczególności ich dys-

trybucję.  

Sygn. 0114-KDIP2-1.4010.98.2022.1.MW  



18 listopada 2022r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ciekawą wiążącą infor-
mację stawkową w zakresie możliwości zastosowania stawki obniżonej 8% VAT na usługi 
budowlane dla domu pomocy społecznej (sygnatura: 0111-KDSB2-2.440.198.2022.1.EA). 
Sprawę zainicjował Dom Pomocy Społecznej, który zamierza złożyć wniosek o dofinanso-
wanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo 
Budowlane dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym przedmiotem wniosku jest usługa 
polegająca na remoncie korytarzy parteru  i I piętra, holi i klatek schodowych w głównym 
budynku DPS celem likwidacji barier użytkowych, poprawy warunków bytowych i walo-
rów estetycznych oraz bezpieczeństwa mieszkańców,  na podstawie zatwierdzonego pro-
jektu budowanego, udzielonego pozwolenia na budowę  i pozwolenia na prowadzenie 
prac przy zabytku. Budynek zaliczany jest wg przepisów PKOB do budynków mieszkalnych, 
dział 11, symbol 1130 – budynki zbiorowego zamieszkania. Ponad 50% powierzchni bu-
dynku stanowi powierzchnia przeznaczona na cele mieszkalne. Organ zgodził się zatem z 
DPS, iż remont podlega stawce 8% VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. 
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17 listopada 2022r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE lub Trybunał) wydał 
ciekawe rozstrzygnięcie (w sprawie C 607/20) dotyczące opodatkowania VAT nieodpłat-
nych świadczeń dla pracowników. Sprawa dotyczyła spółki, która wprowadziła system 
nagradzania pracowników w postaci bonów. Pracownik musiał skorzystać ze strony inter-
netowej zawierającej listę szczegółowo wyznaczonych sprzedawców detalicznych, aby 
wybrać jednego z nich, u którego mógł wykorzystać swój bon. W ramach transakcji końco-
wej, w trakcie której pracownik używa swoich bonów w celu nabycia towarów lub usług, 
sprzedawca odprowadza podatek należny od wartości bonu. Organ podatkowy wydał 
wobec Spółki decyzję określającą wysokość zobowiązania VAT dotyczącą transakcji polega-
jącej na oferowaniu odnośnych bonów pracownikom.  Organ ten uznał bowiem, że spółka 
powinna rozliczyć podatek należny od wartości tych bonów. TSUE nie zgodził się z takim 
restrykcyjnym podejściem i wskazał, że program został opracowany w celu zwiększenia 
wydajności pracowników spółki, a tym samym przyczynienia się do lepszej rentowności 
przedsiębiorstwa. Wdrożenie programu było podyktowane względami związanymi z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej i dążeniem do osiągnięcia dodatkowych zysków, a 
wynikająca z tego korzyść dla pracowników miała jedynie charakter uboczny. Przyczyniając 
się bowiem do zwiększenia motywacji pracowników, program ten wywołuje pozytywne 
skutki pod względem wydajności i rentowności. Ponadto, bony materializują prawo pra-
cowników do otrzymania towarów lub usług od jednego z wyznaczonych sprzedawców 
detalicznych. Uzyskanie bonu, nie stanowi nic innego niż dokument, który obejmuje spo-
czywający na wyznaczonych sprzedawcach detalicznych obowiązek przyjęcia tego bonu 
zamiast pieniędzy zgodnie z jego wartością nominalną. Zaspokajają one prywatne potrze-
by pracowników, jednak przekazywanie nie następuje w zależności od prywatnych potrzeb 
pracowników, ponieważ ci ostatni nie dysponują środkami gwarantującymi im w sposób 
pewny możliwość korzystania z nich. Inicjatywa ich przyznania należy do innych pracowni-
ków przedsiębiorstwa i odbywa się na podstawie kryteriów ściśle zawodowych i wyłącznie 
wtedy, gdy nominowani pracownicy są uważani za zasługujących na nagrodę. W świetle 
powyższych rozważań, TSUE orzekł: art. 26 ust. 1 lit. b) dyrektywy VAT należy interpreto-
wać w ten sposób, że zakresem stosowania tego przepisu nie jest objęte świadczenie 
usług polegające na oferowaniu przez przedsiębiorstwo pracownikom bonów w ramach 
ustanowionego programu, mającego na celu wyróżnienie i nagrodzenie zasługujących na 
uznanie i osiągających najlepsze wyniki pracowników.  

Nieodpłatne 
s wiadczenia 
dla pracowni-
ko w a VAT – 
wyrok TSUE 

Jaka stawka 
VAT na re-
mont DPS – 
najnowsza 
WIS 
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Dalsze zmiany  

Opublikowano rozporządzenie, które omawialiśmy w po-

przednim biuletynie. Na jego podstawie – wstecz od 1 lipca 

2022r. -zwalnia się z obowiązku ewidencji na kasie rejestrują-

cej (poz. 53 załącznika) dostawę węgla kamiennego dokony-

waną z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na pod-

stawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie prefe-

rencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 

poz. 2236), jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana 

fakturą. Jednakże, wątpliwości samorządów budzi to czy będą 

mieć one pełne prawo (100%) do odliczenia VAT naliczonego 

z faktur za zakup paliwa oraz innych związanych z tym kosz-

tów. 

 

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy o zakupie preferencyjnym pali-

wa, podmiot wprowadzający do obrotu może sprzedawać 

gminom paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ra-

mach zakupu preferencyjnego. Podmiot wprowadzający do 

obrotu jest obowiązany do wystawienia faktury za sprzedaż 

paliwa stałego po cenie określonej w umowie, o której mowa 

w ust. 3, zgodnie z art. 106e ust. 

1 ustawy o VAT. Za datę sprzeda-

ży uznaje się datę sprzedaży pali-

wa stałego zapisaną na fakturze. 

 

Gmina, która zamierza dokonać 

zakupu paliwa stałego zawiera 

umowę z podmiotem wprowa-

dzającym do obrotu, po dokona-

niu wstępnego ustalenia liczby 

gospodarstw domowych znajdu-

jących się na terenie tej gminy 

zainteresowanych zakupem pali-

wa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego. Gmina odbiera paliwo stałe będące przed-

miotem umowy, o której mowa w ust. 3, z położonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca jego składowa-

nia przez podmiot wprowadzający do obrotu. Cena paliwa 

stałego nie może być wyższa niż 1500 złotych brutto za tonę 

paliwa stałego. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu 

paliwa stałego z położonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej miejsca składowania przez podmiot wprowadzający 

do obrotu tego paliwa stałego do miejsca jego składowania 

przez gminę. 

 

Zgodnie zaś z art.  5 ustawy, paliwo stałe nabyte przez gminę 

na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 3, podlega 

sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspoko-

jenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących 

się na terenie danej gminy. Gmina sprzedaje paliwo stałe w 

ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 

2000 złotych brutto za tonę tego paliwa stałego. 

Gmina wprowadza i aktualizuje w systemie teleinformatycz-

nym. Gmina może prowadzić sprzedaż: 

1) za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy; 

2) w ramach umowy międzygminnej, 

3) za pośrednictwem spółek, o których mowa w art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 

lub 

4) w ramach umowy z innym podmiotem, o którym mowa w 

art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

W odpowiedzi na te wątpliwości Ministerstwo Finansów wy-

dało komunikat, w którym stwierdza: „Ponadto, w odpowie-

dzi na sygnalizowane wątpliwości w zakresie odliczania VAT 

przez gminy w związku z organizacją systemu sprzedaży wę-

gla w ramach zakupu preferencyjnego na podstawie ww. 

ustawy, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że na gruncie VAT 

sprzedaż węgla kamiennego przez Gminę w ramach zakupu 

preferencyjnego stanowić będzie wykonywanie czynności 

opodatkowanych VAT w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Zatem wszelkie zakupy dokony-

wane przez Gminę (w tym naby-

cie węgla kamiennego na pod-

stawie umowy określonej w tej 

ustawie), jeśli będą związane 

wyłącznie ze sprzedażą na rzecz 

gospodarstw domowych, będą 

uprawniały Gminę do pełnego 

odliczenia podatku VAT. 

W zakresie w jakim możliwa jest 

bezpośrednia alokacja wydat-

ków do działalności opodatko-

wanej nie będą miały zastoso-

wania przepisy dotyczące odliczenia proporcjonalnego tzw. 

prewspółczynnikiem VAT.” 

Zatem, wydaje się, iż należy domniemywać, że zdaniem Mini-

sterstwa Finansów, rozliczenia VAT wyglądać mają następują-

co: 

– gmina zakupuje węgiel, opłaca fakturę (1 500 zł) i odlicza z 

niej pełen VAT, 

– gmina odlicza pełen VAT z innych faktur związanych z zaku-

pem węgla tj. transport itp., 

– gmina nalicza VAT na sprzedaży dla mieszkańca (2 000 zł). 

Ewentualna różnica jest dochodem gminy. 

 

Niemniej, z uwagi na liczne historyczne postępowania podat-

kowe – gdzie kwestionowano pośrednikom prawo do odlicze-

nia VAT w dość podobnych sytuacjach – wątpliwości samo-

rządów są, naszym zdaniem, uzasadnione a Resort powinien 

rozważyć rozwianie tych wątpliwości w sposób wiążący i bez-

pieczny dla gmin. 

Odliczenie VAT od zakupu węgla przez Gminy – stanowisko MF 



 

Komentarz w Miesięczniku Finanse Publicz-

ne do sukcesu Kancelarii—wygranej sądo-

wej w sprawie kosztów samochodów  

Jak wiadomo, prawo do odliczenia VAT od 

wydatków związanych z pojazdami samo-

chodowymi (leasingiem, zakupem pojazdu i 

paliwa, utrzymaniem itp.) jest zasadniczo 

ograniczone do 50% kwoty wynikającej z 

faktury (art. 86a ustawy o VAT). Jednostki 

sektora finansów publicznych odliczają także 

VAT od wydatków „mieszanych” do wysoko-

ści tzw. prewspółczynnika VAT (art. 86 ust. 

2a–2h ustawy o VAT). Organy podatkowe 

nakazują jsfp stosowanie obu tych ograni-

czeń łącznie, czyli odliczenie kwoty VAT wy-

nikającej z zastosowania prewspółczynnika 

VAT i dodatkowo jeszcze pomniejszenie 

wyniku o 50%. Możliwe, że praktyka ta zmie-

ni się za sprawą orzeczenia WSA w Warsza-

wie z 24 czerwca 2022 r. (III SA/Wa 

2905/21). Sąd uznał, że jsfp powinna po-

mniejszyć o 50% odliczenie VAT od wydat-

ków związanych z pojazdami samochodowy-

mi, lecz nie jest już zobowiązana do dalszego 

uszczuplenia tej kwoty o wysokość 

prewspółczynnika VAT. To przełomowe orze-

czenie dotyczyło wydatków związanych z 

samochodami osobowymi wykorzystywany-

mi do działalności statutowej i gospodarczej. 

Okazuje się, że jsfp mogą pominąć prewspół-

czynnik VAT i odliczać od  tych wydatków 

połowę podatku. Niestety fiskus nie składa 

broni, gdyż do kancelarii zajmującej się spra-

wą (prowadzonej przez autorkę tego komen-

tarza) wpłynął właśnie odpis skargi kasacyj-

nej organu. Ostateczne rozstrzygnięcie anali-

zowanej kwestii będzie zatem należało do 

NSA. Możliwe jednak, że dla wielu podmio-

tów otwiera się kolejna droga do odzyskania 

wysokich kwot VAT. 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Dyrektor KIS musi wydać interpretację 

dotyczącą MDR  

Jednostki niejednokrotnie mają wątpliwości, 

co należy uznawać za schemat podatkowy. 

Coraz częściej zwracają się więc do Dyrekto-

ra KIS z prośbą o wyjaśnienie, czy planowana 

przez nie transakcja powinna być zaraporto-

wana. Niestety spotykają się wówczas z 

odmową wydania interpretacji. Praktyka ta 

musi się jednak zmienić po niedawnym wy-

roku NSA. Przepisy z zakresu raportowania 

schematów podatkowych (dalej również: 

MDR) budzą wiele wątpliwości, w szczegól-

ności w sektorze finansów publicznych. 

Zwracała na to uwagę również Najwyższa 

Izba Kontroli w raporcie podsumowującym 

kontrolę procedur związanych z centralizacją 

VAT w samorządach. Apelowała wówczas o 

wydanie interpretacji lub wyjaśnień mają-

cych na celu rozstrzygnięcie, „co jest lub 

może być uznane za schemat podatkowy w 

VAT w działalności jst”. Niestety Dyrektor KIS 

wielokrotnie odmawiał jednostkom wydania 

interpretacji indywidualnych w tej sprawie. 

NSA  w wyroku z 10 sierpnia 2022 r. (III FSK 

2392/21) zakwestionował prawidłowość 

postępowania organu podatkowego. (…) 

5 

Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  



 

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 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 szkolenia i webinaria  

organizowane we współpracy z Wolters Kluwer  

(dla użytkowników LEX bezpłatne)  

 


