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Szańowńi Pań stwo, 
 

w ostatnim w tym roku wydaniu naszego biuletynu dzielimy się z Państwem informa-

cją o kolejnym sukcesie Naszej Kancelarii—WSA w Lublinie zgodził się ze stanowiskiem 

naszego Klienta, iż Instytucja Kultury może odliczyć pełen VAT od inwestycji, bez ko-

nieczności stosowania prewspółczynnika VAT. 

W grudniowym wydaniu Newslettera przybliżamy też Państwu projekt zmian w prze-

pisach wprowadzający w Polsce obowiązkowe e-fakturowanie.  

Omawiamy ponadto dwa ciekawe orzeczenia: 

• WSA w Gdańsku, dotyczące dokumentacji cen transferowych w sektorze samo-

rządowym oraz  

• 7 sędziów NSA, dotyczące opłat w postępowaniu egzekucyjnym.  

Zapraszamy też Państwa serdecznie do udziału w organizowanym przez Międzykomu-

nalną Spółkę Akcyjną MUNICIPIUM  (wydawcę „Wspólnoty”) XIII Ogólnopolskim Kon-

gresie Zarządców Nieruchomości, gdzie będę miała przyjemność, jak co roku, podzielić 

się z uczestnikami aktualnościami podatkowymi ważnymi dla sektora.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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30 listopada 2022r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lubli-
nie (WSA) wydał orzeczenie w sprawie o sygn. I SA/Lu 398/22 
dotyczące możliwości i zakresu odliczenia VAT od inwestycji 
w Instytucji Kultury. Sprawa dotyczyła Muzeum, które prowa-
dzi dwa projekty finansowane z funduszy unijnych polegające 
na modernizacji i remoncie obiektów stanowiących unikalne 
dla naszej kultury zabytki. Działalność Muzeum jest finanso-
wana z budżetu powiatowego, darowizn od osób fizycznych i 
przychodów z działalności gospodarczej. Muzeum prowadzi 
działalność gospodarczą w postaci przede wszystkim sprzeda-
ży biletów wstępu do powyższych zabytkowych budynków. 
Poza tym sprzedaje wydawnictwa, dzieła sztuki, przewodniki 
i inne przedmioty pamiątkowe. Muzeum nie prowadzi sprze-
daży zwolnionej z VAT oraz  dokonuje bezpośredniego przypi-
sania danego zakupu do czynności opodatkowanych VAT i do 
czynności poza VAT (stanowiących zadania statutowe, nieod-
płatne). Zdaniem Muzeum, stosując alokację bezpośrednią, 
do wszystkich swoich wydatków i nie prowadząc sprzedaży 
zwolnionej, zgodnie z wyrażaną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT 
generalną zasadą, posiada 
prawo do odliczenia po-
datku naliczonego VAT w 
pełnej wysokości od wy-
datków inwestycyjnych, tj. 
realizowanych obecnie 
dwóch projektów współfi-
nansowanych ze środków 
unijnych. 
 
Muzeum otrzymało inter-
pretację, w której Dyrektor 
KIS prawo wyraził zdanie, 
że prawo do odliczenia 
pełnego VAT Muzeum nie 
przysługuje. Może ono 
VAT naliczony od wydat-
ków na remont i moderni-
zację obiektów zabytko-
wych (w ramach projektu unijnego) odliczyć co najwyżej do 
wysokości prewspółczynnika VAT. 
 
Muzeum, reprezentowane przez naszą Kancelarię, wniosło 
skargę do WSA w Lublinie, który nie zgodził się z argumenta-
cją organu. Sąd, w ustnym uzasadnieniu, podkreślił, że inter-
pretacja organu, iż w przypadku Muzeum prawo do odlicze-
nia pełnego VAT nie wystąpi, nie odpowiada prawu. Zdaniem 
WSA, nie wystarczy – do ograniczenia odliczenia – powołanie 
się przez organ na cele statutowe Muzeum takie jak m.in. 
upowszechnianie i tworzenie kultury. Takie kryterium, argu-
mentuje sąd, nie jest prawidłowe do oceny prawa do odlicze-
nia. Należy raczej kierować się, co zdaniem Sądu wynika z art. 
9 Dyrektywy 112 VAT, tym czy realizowane jest samo pojęcie 
działalności gospodarczej, bez znaczenia pozostaje cel lub 

rezultat tej działalności. Na mocy tego przepisu, 
„Podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w 
dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez 
względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. 
„Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z 
górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych 
zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą 
uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, 
majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu 
uzyskania z tego tytułu dochodu. Jeżeli Muzeum realizuje 
działania z szeroko pojętej działalności gospodarczej, w tym 
statutowej, prawo do odliczenia musi mu przysługiwać w 
odniesieniu do wydatków z nią związanych. Ważny jest przy 
tym zakres przedmiotowy działalności. Muzeum podało sze-
reg przykładów jej prowadzenia w tym sprzedaż biletów opo-
datkowaną VAT. Cel nie determinuje istoty aktywności go-
spodarczej. Celem czynności takich jak nieodpłatny dzień 
wolny w Muzeum czy nieodpłatne imprezy jest marketingo-

wy, promocyjny. Istnieje 
wiele przykładów z innych 
dziedzin, gdy wypełniany 
jest cel publiczny w ra-
mach działalności gospo-
darczej. Sąd wskazał po-
nadto na orzecznictwo 
NSA dotyczące aktywno-
ści pro bono kancelarii 
prawnych czy też akcję 
PGE „Maluj z energią”. 
Tamtym podmiotom NSA 
przyznał prawo do odli-
czenia VAT, nie limitowa-
ne do wysokości 
prewspółczynnika VAT. 
Muzeum, zdaniem Sądu, 
przedstawiło wystarczają-
cą argumentację dlaczego 

aktywności nieodpłatne wpływają na wysokość opodatkowa-
nej sprzedaży VAT (bilety, sklepik, sprzedaż pamiątek i wy-
dawnictw podczas imprez). Razem, zdaniem Sądu, widoczny 
jest spójny zakres działalności gospodarczej. WSA wskazał 
przy tym na niekonsekwencję organu interpretacyjnego w 
zaskarżonej interpretacji: raz argumentowano, iż dni nieod-
płatne w Muzeum są związane z działalnością gospodarczą, w 
innym miejscu interpretacji organ zaś napisał, iż są one w 
ramach działań tą działalnością nie będących tzn. z zakresu 
upowszechniania kultury, zachowania dóbr kultury czy wy-
chowywania w kulturze. Organ ponadto nie wyjaśnił, dlacze-
go – z punktu widzenia prawa – nie jest prawidłowa argu-
mentacja Muzeum, iż dzień wolny i nieodpłatne imprezy są 
aktywnościami promocyjnymi, służącymi działalności odpłat-
nej (opodatkowanej VAT). 

WSA: Instytucja Kultury może odliczyć pełen VAT od inwestycji, 
bez prewspółczynnika—sukces naszej Kancelarii  
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Opłaty w po-
stępowańiu 
egzekucyjńym  

19 grudnia 2022r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał w składzie 7 sędziów NSA 
ciekawe orzeczenie dotyczące opłat z tytułu egzekucji w sprawie podatku od nieruchomo-
ści. NSA wskazał, że opłaty, których żądał organ są niewspółmierne względem składników i 
okoliczności stanu faktycznego sprawy, a w rezultacie stanowią nadmierną ingerencję 
obciążeniem administracyjnoprawnym. Organ obliczył opłatę manipulacyjną jako iloczyn 
opłat manipulacyjnych od realizacji 12 tytułów wykonawczych wydanych na podstawie 
jednej decyzji w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku 
od nieruchomości za jeden rok (2008). Zdaniem NSA zaś, organy administracyjne powinny 
w sprawie zaprezentować rzeczywisty obraz ocenianego postępowania egzekucyjnego, to 
jest: wysokość egzekwowanych należności pieniężnych objętych każdym tytułem wyko-
nawczym oraz czy zastosowano – na przykład – jeden raz, więcej razy, dwanaście razy 
środek lub środki egzekucyjne, czy dokonano (na przykład) jednej, więcej, dwunastu czyn-
ności manipulacyjnych i na czym one polegały, czy poniesiono wydatki za (na przykład) 
jedną, więcej, dwanaście czynności manipulacyjnych. Postępowanie przed sądami admini-
stracyjnymi nie stanowi jakiejkolwiek formy, postaci czy też kontynuacji postępowania 
administracyjnego, a więc sanowanie sprawy przez sąd administracyjny w zakresie uchy-
bień i zaniechań organów wykonujących administrację publiczną, które są istotne dla me-
rytorycznego, zgodnego z prawem rozstrzygnięcia, jest prawnie nieuzasadnione i niedo-
puszczalne. Sygn. III FSK 283/21 . 

 

Dokumeńtacja 
Ceń Trańsfe-
rowych w 
Spo łkach Ko-
muńalńych 

Tematyka cen transferowych i ich dokumentacji jest bardzo istotnym zagadnieniem dla 
„biznesowych” podatników CIT w Polsce. Jednakże, w sektorze finansów publicznych wy-
daje się nie stanowić ważnego zagadnienia. Obowiązek sporządzania lokalnej dokumenta-
cji cen transferowych ugruntowano w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 
[dalej: „ustawa o CIT”]. Jednocześnie w niniejszej ustawie przewidziano szereg zwolnień z 
tego obowiązku dla sektora publicznego m.in. w art. 11n pkt. 5 ustawy o CIT, na mocy 
którego, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym 
mowa w art. 11k ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, 
gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami 
samorządu terytorialnego lub ich związkami. Warto zatem zapoznać się z wyrokiem Woje-
wódzkiego  Sądu Administracyjnego [dalej: „WSA”] w Gdańsku z 16 listopada 2021r. (sygn. 
I SA/Gd 850/21), gdzie Sąd wskazał, iż ze zwolnienia mogą skorzystać spółki powiązane z 
gminami jedynie kapitałowo. W innym przypadku, skorzystanie ze zwolnienia, nie będzie 
miało zastosowania. Sąd  uznał,  że zwolnienie z obowiązku sporządzania cen transfero-
wych obowiązuje jedynie w momencie występowania powiązań kapitałowych. Jednocze-
śnie wskazał, iż w omawianej sprawie powiązania pomiędzy spółką a gminą mają również 
charakter osoby. WSA zaznaczył, iż „nie można bowiem pomijać obowiązków wynikają-
cych wprost z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym czy też 
ustawy o samorządzie województwa, jak też ze statutów gmin. W ocenie Sądu, nie ulega 
wątpliwości, że osoba kierująca finansami gmin ma wpływ na gospodarowanie środkami 
gminy, w tym środkami będącymi efektem umów zawieranych przez Gminę.” Z kolei rola 
przewodniczącego rady nadzorczej spółki również sprawia, iż osoba obejmująca takie 
stanowisko posiada wiele instrumentów pozwalających zarządzać podmiotem oraz wpły-
wać na jego działanie.  
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Dalsze zmiany  

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu kon-

sultacji publicznych projektu ustawy wprowadzającej e-

fakturę jako powszechny system rozliczania. Jest to drugi 

etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Pol-

sce, który będzie obowiązkowy od 2024 r. Ustawa z dnia 29 

października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-

rów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2076) 

wprowadziła możliwość wystawiania faktur ustrukturyzo-

wanych od 1 stycznia 2022 r. Faktury ustrukturyzowane 

mogą być wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, tj. KSeF. Rozwiązanie to ma 

obecnie charakter fakultatywny. Obowiązkiem e-

fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający 

siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca pro-

wadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. 

Wystawienie e-faktury przez te podmioty jest fakultatyw-

ne. Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czyn-

ności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą 

wystawioną zgodnie z ustawą o VAT. Będą to czynności 

podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce,w 

tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokony-

wane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów 

publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C). Obowiązek 

wystawiania faktur ustrukturyzowanych, zwanych dalej: „e-

fakturami” będzie miał zastosowanie do podatników wyko-

nujących czynności objęte wymogiem fakturowania według 

polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 

Zasady wystawiania e-faktur będą również skierowane do 

podatników stosujących tzw. zwolnienie podmiotowe 

(drobni przedsiębiorcy). Dostawy towarów i świadczenie 

usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą 

mogły być również dokumentowane e-fakturą. Przy użyciu 

KSeF będą wystawiane także faktury korygujące. Wdroże-

nie KSeF wpłynie na dotychczasowy system obsługi faktu-

rowania elektronicznego w zamówieniach publicznych przy 

wykorzystaniu tzw.: Platformy Elektronicznego Fakturowa-

nia (PEF). Proponowane rozwiązania zapewnią współdziała-

nie tych dwóch systemów i wprowadzają również zmiany 

dostosowujące w ustawie o elektronicznym fakturowaniu. 

Zgodnie z założeniami funkcjonowania obligatoryjnego e-

fakturowania, wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do 

wystawiania e-faktur. Warunkiem uznania faktury za faktu-

rę ustrukturyzowną będzie nadanie numeru identyfikujące-

go tę fakturę w KSeF. Data przydzielenia fakturze numeru 

KSeF, będzie uznana za datę otrzymania faktury przez na-

bywcę.  

Obowiązkowe e-Faktury coraz bliżej 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej 

do artykułu „VAT od węgla kłopotem dla 

gmin” 

Mimo iż jednostki samorządu terytorial-

nego już od miesiąca organizują sprzedaż 

węgla dla mieszkańców, to wciąż mają 

wątpliwości, jak rozliczyć VAT od tej 

sprzedaży. Ministerstwo Finansów wyda-

ło w tej sprawie komunikat 3 listopada, w 

którym potwierdza, że gminy mają prawo 

do odliczenia VAT. Problem w tym, że 

resort przyjął w tej sprawie prosty model, 

w którym gmina kupuje węgiel bezpo-

średnio od podmiotów państwowych 

spółek i sprzedaje mieszkańcom.  

-Jednak w praktyce gminy korzystają z 

usług innych podmiotów – spółek komu-

nalnych czy lokalnych przedsiębiorstw, 

np. firm prowadzących składy węgla. 

Same nie mają infrastruktury niezbędnej 

do dystrybucji i składowania węgla. W 

postępowaniach gmina nie pełni żadnej 

roli biznesowej, logistycznej ale jedynie 

finansuje (rozlicza finansowo) proces. W 

konsekwencji gmina może być uznana za 

pośrednika, czyli podmiot, który finansuje 

przedsięwzięcie: płaci spółce skarbu pań-

stwa i otrzymuje zapłatę od mieszkańca. 

Jednak fizycznie nie posiada towaru, wiec 

pełni w tym procesie rolę pośrednika. A 

to może oznaczać brak prawa do odlicze-

nia VAT – mówi doradca podatkowy Joan-

na Rudzka. (…)  

Zgodnie z komunikatem Ministerstwo 

Finansów, w takiej sytuacji gmina kupuje 

węgiel od spółki węglowej ze stawką 23 

proc. VAT (podatek naliczony) i sprzedaje 

mieszkańcom również ze stawką 23 proc. 

(podatek należny). Następnie w rozlicze-

niu od VAT należnego  odejmie naliczony.   

-Takie stanowisko jest oczywiście korzyst-

ne, ale niepełne. Ministerstwo Finansów 

powinno jak najszybciej wyjaśnić, jak 

rozliczyć VAT, gdy w procesie dystrybucji 

występuje też inny podmiot. To obecnie 

najbardziej palący problem podatkowy, 

który dotyczy co do zasady wszystkich 

gmin w Polsce. – mówi Joanna Rudzka. 

(...) 

By kupić węgiel, mieszkańcy przychodzą 

do urzędu gminy i płacą gwarantowaną w 

ustawie preferencyjną cenę. Ale nie 

otrzymują od gminy towaru, ale zaświad-

czenie, że spełniają warunki preferencyj-

nego nabycia paliwa. Z takim zaświadcze-

niem udają się np. do przedsiębiorcy 

prowadzącego skład węgla i otrzymują 

towar po jego okazaniu. 

Jak to wpływa na rozliczenie? Joanna 

Rudzka wskazuje na podobieństwo tej 

sytuacji do wieloletnich sporów dotyczą-

cych rozliczenia sprzedaży towarów przez 

pośredników. Fiskus wielokrotnie kwe-

stionował prawo do odliczenia VAT, jeśli 

pośrednik nie posiada towaru fizycznie.  

Artykuł w  Finansach Publicznych pt. 

„Odliczenie VAT od kosztów samocho-

dów” 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał 

24 czerwca 2022r. ciekawy wyrok o sygn. 

akt lll SA/Wa 2905/21 pozwalający jed-

nostkom sektora finansów publicznych 

odliczać VAT od wydatków na samochody 

bez konieczności stosowania prewspół-

czynnika VAT. Pojawia się zatem kolejna 

możliwość odzyskania podatku VAT w 

sektorze publicznym. Wiele Jednostek, 

widząc niewielkie ostateczne kwoty odli-

czeń, wręcz od odzyskiwania VAT odstę-

puje (co może z kolei budzić wątpliwości 

co do gospodarności zarządzanymi środ-

kami – jak wskazuje chociażby NIK w nie-

dawnym raporcie z badania VAT samorzą-

dów). Okazuje się, iż mogą one pominąć 

prewspółczynnik VAT i odliczać od wydat-

ków samochodowych połowę VAT. Dla 

niektórych będzie to korzystniejsze roz-

wiązanie niż stosowanie prewspółczynni-

ka VAT (który niekiedy jest bardzo niski).  



 

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 

 


