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Szańowńi Pań stwo, 
 

w pierwszym w tym roku wydaniu naszego Biuletynu przypominamy główne założenia 

pakietu SLIM VAT III, który - po roku konsultacji—został przyjęty przez Rząd.  

Omawiamy ponadto ciekawe orzeczenie NSA, w którym sąd ten potwierdził, iż uczel-

nia wyższa nie jest wyłączona z obowiązku zapłaty podatku od przychodów z budyn-

ków.  

Pojawiają się już też pierwsze, na szczęście korzystne dla gmin, interpretacje pozwala-

jące odliczać pełen VAT od zakupu węgla. Przytaczamy jedną z nich.  

Wspominamy też o zmianie interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS przez Szefa KAS, 

który zmienił zdanie w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych w podmiotach 

państwowych.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 
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Preferencyjny zakup węgla w Gminach lżejszy o VAT 

Pojawiła się pierwsza interpretacja potwierdzająca, na 

szczęście pozytywne dla samorządów, stanowisko Resortu 

Finansów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), 

potwierdził, że Gmina ma prawo dokonywać pełnego obni-

żenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-

nego w związku z realizacją zadania związanego z zakupem 

i sprzedażą paliwa stałego na rzecz gospodarstw domo-

wych znajdujących się na terenie Gminy. Jednakże, może 

nieco niepokoić zastrzeżenie, które poczynił organ inter-

pretacyjny, iż takie stanowisko dotyczy tylko zakupów, 

które będą w całości wykorzystywane do czynności opo-

datkowanych a potwierdzenia tego właśnie życzyła sobie 

wnioskująca gmina. Niemniej, z treści uzasadnienia inter-

pretacji wynika już jasno, iż wszelkie zakupy dokonywane 

przez Gminę 

(w tym nabycie 

węgla kamien-

nego), jeśli 

będą związane 

wyłącznie ze 

sprzedażą na 

rzecz gospo-

darstw domo-

wych, będą 

uprawniały 

Gminę do peł-

nego odlicze-

nia podatku 

VAT.  

Sprawę zaini-

cjowała Gmina, która w związku z realizacją zapisów usta-

wy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyj-

nym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Gmina 

zamierza zawrzeć z podmiotem wprowadzającym do obro-

tu to paliwo umowę, na podstawie której dokona zakupu 

paliwa stałego w cenie nie wyższej niż 1500 zł brutto. Po-

nadto Gmina planuje zawrzeć umowę z podmiotem pry-

watnym, który w imieniu Gminy będzie zajmował się trans-

portem, składowaniem i dystrybucją ww. paliwa. Nabyte 

na podstawie zawieranych umów paliwo będzie podlegać 

sprzedaży mieszkańcom Gminy, w ramach zakupu prefe-

rencyjnego, w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospo-

darstw domowych, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto 

za tonę. Gmina prosiła o potwierdzenie, że przysługuje jej 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego w całości. Gmina argumentowała, że 

zakupione paliwo stałe w całości będzie wykorzystywane 

do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i 

usług, zatem Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związa-

nego z jego zakupem. Gmina realizując ww. zadanie wystę-

puje w charakterze podatnika VAT.   

Organ podatkowy wskazał, iż prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysłu-

guje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, 

tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towa-

rów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem 

podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykony-

wania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których 

następstwem jest określenie podatku należnego 

(powstanie zobowiązania podatkowego).  Warunki do odli-

czenia VAT, są zdaniem Organu spełnione, z uwagi na fakt, 

iż Gmina jest 

zarejestrowa-

nym, czynnym 

podatnikiem 

podatku VAT, a 

towary i usługi 

nabywane w 

związku z reali-

zacją przedmio-

towego zadania 

będą służyły 

tylko i wyłącznie 

działalności opo-

datkowanej 

podatkiem VAT. 

Zatem wszelkie 

zakupy dokony-

wane przez Gminę (w tym nabycie węgla kamiennego na 

podstawie umowy określonej w tej ustawie), jeśli będą 

związane wyłącznie ze sprzedażą na rzecz gospodarstw 

domowych, będą uprawniały Gminę do pełnego odliczenia 

podatku VAT. Mając na uwadze powołane przepisy KIS 

stwierdza, że Gmina ma prawo do pełnego odliczenia po-

datku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację 

przedmiotowego zadania, pod warunkiem niezaistnienia 

przesłanek wskazanych w art. 88 ustawy. 

Jest to istotna interpretacja, która już w sposób wiążący dla 

organów podatkowych, potwierdza prawo do pełnego 

odliczenia VAT w zadaniach wynikających z ustawy o zaku-

pie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domo-

wych. Dotychczas bowiem Gminy opierać się mogły jedynie 

na nieformalnym komunikacie Ministerstwa Finansów na 

jego stronie internetowej.  

Interpretacja z 29 grudnia 2022r.  Sygnatura: 0112-

KDIL3.4012.440.2022.1.NS. 



Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zmienił 28 grudnia 2022r. interpretację indy-
widualną z wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), stwierdzając, że 
stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest w części nieprawidłowe. Szef 
KAS uznał, że fakt posiadania udziałów przez Skarb Państwa pośrednio w udziale Wniosko-
dawcy i bezpośrednio lub pośrednio w powiązanych spółkach nie powoduje wyłączenia 
możliwości zastosowania art. 11 ustawy o CIT do określenia powiązań pomiędzy tymi spół-
kami. Według Szefa KAS, przy spełnieniu pozostałych przesłanek wystąpienia obowiązku 
sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń między podmiotami 
powiązanymi, określonych ustawie o CIT, Spółka będzie zobowiązana do sporządzenia tej 
dokumentacji.  Sprawa dotyczyła Spółki z o.o. , która jest podatnikiem podatku dochodo-
wego od osób prawnych. 100% udziałów w Spółce posiada Przedsiębiorstwo Państwowe. 
Jednocześnie, Spółka posiada 100% udziałów w A. Spółce z o.o. Spółka dokonywała trans-
akcji, które mogły mieć istotny wpływ na wysokość jej dochodu (straty), zarówno z powyż-
szymi podmiotami oraz z innymi podmiotami, w których Przedsiębiorstwo posiadało bez-
pośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale. Zawierała również takie 
transakcje ze spółkami Skarbu Państwa oraz z innymi podmiotami, w których spółki SP 
posiadały bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziału w kapitale.   

Zmiana interpretacji indywidualnej z 19 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP2-
2.4010.38.2018.1.AZ, Sygnatura: DOP4.8221.28.2021.GEFH. 
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19 stycznia 2023r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał orzeczenie, w którym po-
twierdził stanowisko Fiskusa, iż uczelnia wyższa nie jest wyłączona z obowiązku zapłaty 
podatku od przychodów z budynków. Wynajmując swoim studentom, a także zewnętrz-
nym najemcom powierzchnie użytkowe, będące częściami składowymi budynków wcho-
dzących w skład jej majątku, spełnia warunki podlegania opodatkowaniu podatkiem od 
przychodów z budynków, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy CIT i zobowiązana jest 
do obliczenia i zapłaty podatku. Nawet jeżeli uczelnia całość swoich dochodów przeznacza 
na cele statutowe a zatem nie będzie miała z czym skompensować wspomnianego podat-
ku, nie jest to sytuacja wyłączająca obowiązek jego zapłaty. 
 
Sprawa dotyczyła uczelni publicznej w rozumieniu Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, która 
jest podatnikiem CIT. Oprócz swojego statutowego celu – kształcenia studentów i kadr 
naukowych, jednym z jej zasadniczych zadań jest również prowadzenie badań naukowych 
i prac rozwojowych oraz świadczenie usług naukowych. Koszty działalności Uczelni pokry-
wane są z budżetu państwa, przychodów własnych uzyskiwanych za świadczone usługi 
edukacyjne, przychodów własnych uzyskiwanych za usługi badawcze, przychodów wła-
snych uzyskiwanych z tytułu najmu pomieszczeń i innych. Uczelnia odpłatnie wynajmuje 
swoim studentom, a także zewnętrznym najemcom powierzchnie użytkowe, będące czę-
ściami składowymi budynków wchodzących w skład jej majątku. Zyski z wynajmowanych 
powierzchni Uczelnia przeznacza na określone, realizowane przez siebie, cele statutowe. 
Zdaniem Sądu, zwolnienie części dochodów podmiotów prowadzących określoną działal-
ność statutową (z art. 17 ust. 1 pkt 4) w ogóle nie znajduje przełożenia na opodatkowanie 
przychodów z budynków w rozumieniu art. 24b ustawy o CIT. Z tych względów, jedynie 
zwolnienie wskazane w art. 24b ust. 2 ustawy o CIT (a dotyczące tylko budownictwa w 
ramach programów rządowych i samorządowych) stanowi możliwe do zastosowania zwol-
nienie z opodatkowania przychodów z budynków.  Sygn. II FSK 1393/20.  

Fiskus zmieńia 
zdańie w spra-
wie dokumeń-
tacji ceń trańs-
ferowych pań -
stwowych 
podmioto w 

Uczelńia wyz -
sza zapłaci po-
datek od przy-
chodo w z bu-
dyńko w  
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Dalsze zmiany  

Rząd przyjął założenia pakietu Slim VAT III, co do które-
go prace toczą się już od roku (pisaliśmy o tym w ze-
szłorocznym newsletterze). Planowane wejście w życie 
kolejnych rozwiązań, mających na celu dalsze uprosz-
czenie VAT, to 1 kwietnia tego roku. Nie uda się zatem 
zastosować korzystniejszych przepisów np. co do 
współczynnika VAT w obecnych korektach rocznych 
składanych w styczniowych JPK. 

Przegląd zmian: 

• Zwiększona ma być 
kwota pozwalającą 
na uznanie, że pro-
porcja odliczenia 
określona przez po-
datnika wynosi 
100%, w sytuacji gdy 
proporcja ta prze-
kroczyła u niego 
98%, z obecnych 500 
zł do 10 tys. zł. Zmia-
na dotyczy podatni-
ków wykonujących w 
ramach działalności 
czynności opodatko-
wane i zwolnione z 
VAT i umożliwia odli-
czenie całej kwoty 
VAT w przypadku 
podatników, u któ-
rych znaczną część 
obrotu stanowią 
czynności opodatko-
wane VAT. 

• Likwidacja obowiąz-
ku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego 
w formie protokołu proporcji do odliczenia podat-
ku naliczonego. Zamiast tego wprowadzony ma 
być wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skar-
bowego o przyjętej proporcji. 

• Podwyższony ma zostać limit wartości sprzedaży 
małego podatnika do 2 mln euro, co wpłynie na 
zwiększenie liczby podatników uprawnionych do 
stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwar-
talnych w VAT. 

• Rozszerzenie możliwości dysponowania środkami 
na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić rów-
nież podatek od wydobycia niektórych kopalin, 

podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek 
cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, 
opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy. 

• Rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. we-
wnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) 
przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. 
Planowane są przepisy umożliwiające składanie 
korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpo-
średnio do Łódzkiego Urzędu Skarbowego. 

• Doprecyzowane mają być zasady stosowania kursu 
przeliczeniowego dla 
faktur korygujących w 
przypadku gdy faktura 
została wystawiona w 
walucie obcej, poprzez 
możliwość rezygnacji z 
dokonania korekty 
jeżeli różnica pomiędzy 
proporcją wstępną a 
ostateczną nie przekra-
cza 2 p.p. 

• Nowa możliwość 
przekazywania środ-
ków z rachunku VAT 
członka grupy na ra-
chunek VAT przedsta-
wiciela tej grupy. 

• Uproszczenia w 
zakresie raportowania 
rozliczeń dotyczące 
fakturowania (m.in. 
dostosowanie warun-
ków wystawienia fak-
tury do e-paragonu) 
oraz prowadzenia ewi-

dencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrują-
cych (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku dru-
kowania dokumentów fiskalnych przez podatni-
ków). Nowy system dystrybucji paragonów elek-
tronicznych. 

• Fiskus zamierza też skonsolidować wydawanie 
wiążących informacji poprzez wyznaczenie jedne-
go organu właściwego do wydawania WIS, WIA, 
WIT oraz WIP. 

• Rezygnacja z obligatoryjnego wydawania przez 
organy podatkowe postanowień w sprawie zalicze-
nia wpłaty/ nadpłaty/ zwrotu podatku na poczet 
zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. 

Slim VAT III coraz bliżej 



 

Komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej do 

sukcesu Kancelarii—wygranej sądowej w 

sprawie pełnego odliczenia VAT w Instytucji 

Kultury 

Fiskus nie możne odmówić prawa do pełne-

go odliczenia VAT przy zakupach służących 

modernizacji budynku tylko dlatego, że mu-

zeum ma status instytucji kultury – orzekł 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. 

Wyrok jest nieprawomocny i nie zostało 

jeszcze opublikowane jego pisemne uzasad-

nienie. Ma natomiast – jak podkreśla dorad-

ca podatkowy Joanna Rudzka – niebagatelne 

znaczenie dla instytucji kultury, takich jak: 

muzea, teatry, filharmonie, kina, galerie, 

centra sztuki, biblioteki, opery i wielu innych, 

które wykonują zadania statutowe czy wyni-

kające z właściwych ustaw. 

– Organy podatkowe niejako z automatu 

nakazują im stosować prewspółczynnik, w 

skutek czego kwota odliczanego podatku 

może zmniejszyć się o kilkadziesiąt procent – 

mówi ekspertka. 

Zdaniem Joanny Rudzkiej wyrok lubelskiego 

sądu – jeżeli się uprawomocni – będzie ozna-

czał dla instytucji, które do tej pory nie odli-

czały pełnego VAT, możliwość odzyskania 

istotnych kwot podatku. 

– Natomiast te instytucje, które nie mają 

interpretacji indywidualnych pozwalających 

im odliczać cały VAT od inwestycji (a takie 

było kiedyś stanowisko fiskusa), mogłyby 

teraz spać spokojniej, odejmując 100 proc. 

podatku naliczonego – komentuje ekspertka. 
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Kańcelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Miesięczniku Pracownik Samo-

rządowy pt. Wyrok TSUE: nieodpłatne 

świadczenia dla pracowników a VAT 

17 listopada 2022 r. Trybunał Sprawiedliwo-

ści Unii Europejskiej wydał ciekawe roz-

strzygnięcie dotyczące opodatkowania VAT 

nieodpłatnych świadczeń dla pracowników. 

Kwestia ta budzi wiele wątpliwości również 

w sektorze publicznym. 

 

Artykuł w Miesięczniku Wspólnota Miesz-

kaniowa pt. Co w podatkach w 2023 roku? 

CZ I 

Rok 2022 upłynął nam, przynajmniej w 

podatkach, na dostosowywaniu się do re-

formy nazwanej Polskim czy Nowym Ła-

dem. W roku 2023 wejdą życie zmiany z 

tego pakietu, których obowiązywanie prze-

sunięto o rok. Trudności związane w wdro-

żeniem Ładu spowodowały, że ustawodaw-

ca dokonał już kilku nowelizacji reformy, 

które też wpłyną na przyszłoroczne rozlicze-

nia podatników oraz na ich portfele. Będzie 

też trochę zmian formalnych – dostosowy-

wać będziemy się do obowiązkowego e-

Fakturowania przy użyciu Krajowego Syste-

mu e-Faktur (KSeF) tj. państwowego pro-

gramu do wystawiania, wysyłania i otrzy-

mywania faktur ustrukturyzowanych.  

 

Artykuł w Miesięczniku Finanse Publiczne 

pt. Opłaty egzekucyjne w podatku od nie-

ruchomości 

Z wydanego niedawno wyroku NSA wynika, 

że opłata manipulacyjna powinna być usta-

lona na takim poziomie, by istniała racjonal-

na zależność między jej wysokością a kon-

kretnymi czynnościami podjętymi przez 

organ egzekucyjny. Należy przy tym 

uwzględnić kwotę odzyskiwanych należno-

ści, liczbę i zakres wykonanych czynności 

oraz poniesione w związku z nimi wydatki. 

W wyroku wydanym 19 grudnia 2022 r. 

przez Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: 

NSA) w składzie 7 sędziów (III FSK 283/21) 

sąd odniósł się do problematyki opłat z 

tytułu egzekucji podatku od nieruchomości. 

Uznał, że opłaty, których żądał organ, są 

niewspółmierne do poziomu odzyskiwa-

nych należności i zakresu zrealizowanych 

działań, a w rezultacie powodują nadmier-

ne obciążenie podatnika wynikające ze 

stosunku administracyjnoprawnego. 



 

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 skuteczni o czym świadczą liczne wygrane sądowe oraz 

znaczne kwoty zwrotów podatków dla naszych Klientów,  

• Jesteśmy polską, średniej wielkości firmą a nie międzynarodową 

korporacją - zatem zawsze podchodzimy do naszych Klientów indy-

widualnie,  

• 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)  

 


