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Szanowni Pan stwo, 
 

w lutowym wydaniu naszego biuletynu, zachęcamy Państwa do lektury poradnika 

opublikowanego przez Krajową Informację Skarbową, który pomaga ustalić prawidło-

wą stawkę VAT dla naszej dostawy czy usługi.  

Wspominamy też o opublikowaniu kolejnych zmian w fakturach ustrukturyzowanych, 

wystawianych w systemie KSeF (obowiązkowych, najprawdopodobniej od 1 lipca 

2024r.).  

Omawiamy ponadto orzeczenie NSA w sprawie traktowania, dla potrzeb ubezpieczeń 

społecznych, umowy Jednostki (instytucji artystycznej) zawartej z muzykiem orkiestry. 

Sąd analizował czy umowa ma cechy umowy o dzieło czy też jest jednak umową zlece-

nia. Ma to niebagatelne znaczenie, nie tylko dla potrzeb płatności ZUS, warto zatem 

przyjrzeć się argumentacji Sądu w tej sprawie.  

Zapraszamy też Państwa serdecznie do udziału w VII Forum Rachunkowości Budżeto-

wej (29-31 maja w Krakowie). Jest to konferencja skierowana do osób zajmujących się 

zagadnieniami z zakresu finansów i rachunkowości budżetowej w jednostkach sektora 

finansów publicznych, stanowi doskonałą okazję do aktualizacji wiedzy na temat obo-

wiązujących przepisów. Spotkanie stwarza również możliwość zasięgnięcia opinii eks-

pertów, a także wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami.  

 

Miłej lektury! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



2 

Krajowa Informacja Skarbowa opublikowała poradnik dla po-
datników - jak określić wysokość opodatkowania w podatku 
VAT.  
 
W pierwszej kolejności ustalamy, czy mamy do czynienia z: 
dostawą towarów, świadczeniem usług, eksportem towarów, 
importem towarów, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towa-
rów (WNT) czy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów 
(WDT). W tym celu analizujemy: 
• art. 7-8b, art. 2 pkt 7 i 8, art. 9-13, ale też art. 5 i art. 6 usta-
wy o VAT oraz 
• art. 2 oraz art. 6-9 rozporządzenia nr 282/20112. 
 
Kolejnymi krokami jest ustalenie kraju opodatkowania. W 
przypadku transakcji zagranicznych sprawdzamy, czy dana 
transakcja korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z VAT lub 
podatku o podobnym charakterze, czyli czy dana transakcja 
jest zwolniona w danym państwie, niezależnie od statusu po-
datnika, który dokonuje tej transakcji (tj. czy osiąga małe, czy 
duże obroty). Należy też sprawdzić stawki w krajach UE i trze-
cich. W przypadku transakcji krajowych, konieczne jest przea-
nalizowanie zwolnień a w dalszej kolejności stawki VAT. 
 
Towary dla celów zastosowania stawki VAT identyfikowane są 
- zgodnie z art. 5a ustawy o VAT - wg CN (Nomenklatury scalo-
nej), PKWiU 2015 (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), PKOB 
(Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) lub opisowo. 
 
1. W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy 
występują przesłanki do zastosowania stawki 
0% wynikające z art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10, 
18 i 27 ustawy o VAT (m.in. pojazdy i części 
do pojazdów wykorzystywanych w transpor-
cie międzynarodowym). Jeśli nie, to następ-
nie ustalamy, czy znajdzie zastosowanie 
stawka 0% wynikająca z innych przepisów, tj. 
sprawdzamy, czy mamy do czynienia z: 
• WDT (art. 41 ust. 3 i 42 ustawy o VAT i art. 
45a rozporządzenia nr 282/2011) albo 
• eksportem towarów (art. 41 ust. 4-11 usta-
wy o VAT, ale też funkcjonalnie - art. 129 
ustawy o VAT i art. 47 i 48 rozporządzenia nr 
282/2011). 
Jeśli nie mamy do czynienia z WDT albo eks-
portem towarów, sprawdzamy, czy nie wy-
stępują przesłanki do zastosowania stawki 
0% wynikające z: 
• art. 83 ust. 1 pkt 1, 4 i 5, pkt 22 i 26 ustawy 
o VAT (m.in. importu pojazdów i części do 
pojazdów wykorzystywanych w transporcie 
międzynarodowym oraz „komputery dla 
szkół” z załącznika nr 8 do ustawy o VAT) 
• rozporządzenia w sprawie obniżonych sta-
wek podatku od towarów i usług w roku 2023 
 
2. Jeśli do dostawy (WNT albo importu) towa-

ru nie znajduje zastosowania stawka 0%, sprawdzamy, czy w 
odniesieniu do niej ma zastosowanie stawka 5%, a zatem 
sprawdzamy, czy towar jest wymieniony w załączniku nr 10 do 
ustawy o VAT - wówczas do jego dostawy (WNT albo importu) 
stosujemy stawkę 5%. 
 
3. Jeśli nie znajduje zastosowania ani stawka 0% ani 5%, spraw-
dzamy, czy dostawa ta jest objęta stawką 8%,czy towar jest 
wymieniony w: 
• załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub 
• rozporządzeniu w sprawie obniżonych stawek podatku od 
towarów i usług w roku 2023 - jako towar do którego dostawy 
(WNT albo importu) ma zastosowanie stawka 8% lub 
• spełnione są przesłanki wynikające z art. 41 ust. 12 (obiekty 
budownictwa społecznego), art. 41 ust. 12f (tzw. gastronomia) 
lub art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT (dzieła sztuki, przedmioty 
kolekcjonerskie oraz antyki). Jeśli towar jest wymieniony w 
ustawie o VAT, załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub ww. rozpo-
rządzeniu albo spełnione są warunki wynikające z art. 41 ust. 
12, ust. 12f lub art. 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, wówczas do 
jego dostawy (WNT albo importu) stosujemy stawkę 8%. 
 
4. Jeżeli do dostawy nie ma zastosowania zwolnienie stawka 
0%, 5%, 8%, to stosujemy stawkę 23%. (…). 
 
Przedstawiono też podobne podpowiedzi dotyczące usług.  W 
sytuacjach wątpliwych, KIS radzi skorzystać z wniosku o WIS. 
LINK do broszury: https://tinyurl.com/5fhsjk44 

Jak ustalić stawkę VAT?  Poradnik 
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NSA o kryte-
riach rozro z -
nienia umowy 
o dzieło od 
umowy zlece-
nie 

Naczelny Sąd Administracyjny (dalej NSA) wydał ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie trakto-
wania dla potrzeb ubezpieczeń społecznych umowy Jednostki (instytucji artystycznej) za-
wartej z muzykiem orkiestry.  Ubezpieczony zawarł z płatnikiem składek umowy nazwane 
przez strony „Umowami o dzieło” na udział w spektaklach „U.” i „K.” w charakterze muzyka 
orkiestry. Prezes NFZ wydał decyzję, w której stwierdził objęcie obowiązkowym ubezpiecze-
niem zdrowotnym zainteresowanego z tytułu wykonywania umów o świadczenie usług, do 
których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, na rzecz płat-
nika w dniu/okresie wskazanym we wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oceniając 
charakter zawartych przez strony umów organ uznał, że nie miały one charakteru umowy o 
dzieło. W dacie podpisywania umów strony określiły m.in. rodzaj czynności, czas przez jaki 
miały te czynności trwać oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego za ich wykonanie. 
Umowy nie zawierały opisu zamawianego dzieła, tzn. nie sprecyzowano w nich cech szcze-
gólnych dzieła, indywidualnie oznaczonych, nadających charakteru oryginalności przedmio-
tu. W umowach nie wymienia się także jakie utwory, przez kogo skomponowane miał wyko-
nać zainteresowany i w jaki sposób w kontekście całego spektaklu miał to uczynić, żeby 
wykonanym przez niego utworom można było przypisać charakter dzieła.  

NSA uznał, że organ kwalifikując umowy pominął przewidziane w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych artystyczne wykonanie utworu. 
Termin „prawo autorskie” w szerszym znaczeniu odnoszony jest bowiem nie tylko do utwo-
rów, lecz obejmuje również dobra niematerialne stanowiące przedmiot praw pokrewnych, 
którym jest m.in. artystyczne wykonanie utworu. Sąd argumentuje: „Artystycznymi wykona-
niami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, 
wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do 
powstania wykonania (art. 85 ust. 2 cyt. ustawy).” NSA uważa, iż sporne umowy należało 
zakwalifikować jako umowy o dzieło, na mocy których przyjmujący zamówienie zobowiązał 
się do artystycznego wykonania, jako muzyk orkiestry, oznaczonego utworu artystycznego, 
oper „U.” oraz „K.”, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. NSA stwierdza, że oczywistym 
jest, że uczestnikowi postępowania skarżąca zaproponowała udział w spektaklach z uwagi 
na szczególne uzdolnienia, warsztat oraz predyspozycje do wykonania partii instrumental-
nych w utworach muzycznych. Udział zainteresowanego w spektaklach miał wpływ na ca-
łość tegoż spektaklu, a uczestnik postępowania, w równym stopniu, jak pozostali artyści, 
przyczynił się do jego indywidualnego i wyjątkowego charakteru, argumentuje NSA. Dalej, 
zdaniem NSA: „przywołana specyfika tworzenia lub odtwarzania rozumianego jako osobiste 
i niepowtarzalne z uwagi na cechy wykonawcy podejście do wykonania istniejącego już 
utworu, wpływa również na możliwość ścisłego i precyzyjnego określenia przedmiotu umo-
wy o dzieło w treści zawieranej umowy. Trudno bowiem zakładać, że w umowie da się skru-
pulatnie opisać mające powstać dzieło, szczególnie gdy wykonanie dzieła ma charakter sce-
nicznego „wykonania na żywo”. 
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Dalsze zmiany  

Ministerstwo Finansów poinformowało o dalszych modyfika-

cjach planowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w 

wykazie UD468).  Główne zmiany w projekcie KSeF: 

• Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. 

na 1 lipca 2024 r. 

• Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdroże-

nie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo 

oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obo-

wiązkowy od 1 stycznia 2025 r. 

• Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w 

dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. 

• Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona 

do 31 grudnia 2024 r. 

• Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF. 

• Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na 

autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF. 

• Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w 

procedurach OSS i IOSS. 

• Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN 

zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wska-

zaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden 

dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF. 

• W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano 

możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza 

KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia 

roboczego po wystawieniu offline. 

• Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii 

ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii 

oraz w trybie offline. 

• W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie 

wystawianie faktur korygujących 

• Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycz-

nia 2025 r. 

Zapowiedziano kolejne modyfikacje w e-Fakturach  

Komentarz do artykułu: „Muzeum może odliczyć cały VAT” 

- Fiskus w ostatnich latach zmienił w tej sprawie zdanie. Jeszcze 

do połowy 2018 r. wydawał korzystne dla instytucji kultural-

nych interpretacje i pozwalał na pełne odliczenie VAT, bez 

konieczności stosowania tzw. prewspółczynnika, czyli propor-

cjonalnego rozliczenia – mówi doradca podatkowy Joanna 

Rudzka, właścicielka kancelarii doradztwa podatkowego. Jako 

przykład pozytywnego dla podatników stanowiska podaje od-

powiedź ministra finansów na interpelację poselską (nr 

PT3.054.4.2016.LPJ.359). (…) - Od połowy 2018 r. interpretacje 

są już jednak negatywne. Powoduje to bardzo dużą niepew-

ność wśród instytucji kultury. Te, które zdążyły jeszcze zapew-

nić sobie pozytywną interpretację odliczają w pełni VAT. Pla-

cówki, które takiej interpretacji nie posiadają, nie dokonują 

pełnego odliczenia bądź narażają się na ryzyko kwestionowania 

rozliczeń przez fiskusa – mówi Joanna Rudzka.  

Nadzieję kulturalnym instytucjom daje niedawny wyrok Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Rozpatrywał on 

sprawę muzeum, które prowadzi działalność gospodarczą: 

sprzedaje bilety wstępu do zabytków, wydawnictwa, dzieła 

sztuki, przewodniki, pamiątki. Organizuje też dni wolne od 

biletów, a także imprezy promocyjne. Fiskus stwierdził, że tego 

co robi muzeum, nie można uznać wyłącznie za działalność 

gospodarczą. „Nieodpłatne czynności, jak wstęp do muzeum, 

stanowią okazję do współtworzenia warunków do kultywowa-

nia i rozwijania wartości kulturowych, zachęcają do korzystania 

z dóbr kultury, edukują i wychowują.” – stwierdziła skarbówka. 

I uznała, że muzeum nie może odliczać całego VAT, musi stoso-

wać prewspółczynnik. Sąd miał jednak inne zdanie. Przyznał, że 

nieodpłatne działania wpływają na wysokość opodatkowanej 

sprzedaży. Muzeum ma więc prawo do odliczenia całego VAT. - 

Sam fakt, że mamy do czynienia z instytucją kultury realizującą 

zadania ustawowe i statutowe, nie ogranicza prawa do odlicze-

nia VAT – podkreślił sąd. (wyrok z 30 listopada 2022 r., sygn. I 

SA/Lu 398/22).  

- Miejmy nadzieję, że takie stanowisko zostanie podtrzymane 

w orzecznictwie i pozwoli spać spokojniej tym, którzy odliczają 

pełen VAT. Natomiast instytucjom kultury, które go nie odlicza-

ją, pomoże odzyskać podatek – podsumowuje Joanna Rudzka.  
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł w Finansach Publicznych autor-

stwa Justyny Chudeckiej i Joanny Rudz-

kiej pt. „Sporządzanie dokumentacji cen 

transferowych przez spółki gminne” 

Tematyka dokumentacji cen transfero-

wych jest istotnym zagadnieniem dla 

„biznesowych” podatników CIT w Polsce. 

Nie wzbudza natomiast – jak się wydaje – 

większego zainteresowania w sektorze 

finansów publicznych. Podejście to może 

zmienić niedawny wyrok WSA w Gdańsku, 

który analizował w tym kontekście obo-

wiązki spółek gminnych. 

 

Artykuł we Wspólnocie Mieszkaniowej 

autorstwa Joanny Rudzkiej pt. „Faktury 

ustrukturyzowane – jak z nich korzystać” 

Wydaje się, że jest to najbardziej praco-

chłonna rewolucja, z którą podatnicy 

będą się mierzyć w nowym roku. Mini-

sterstwo Finansów poinformowało o roz-

poczęciu konsultacji publicznych projektu 

ustawy wprowadzającej e-fakturę jako 

powszechny system rozliczania. Jest to 

drugi etap wdrażania Krajowego Systemu 

e-Faktur (KSeF) w Polsce, który będzie 

obowiązkowy od 2024 r. Przypomnijmy, 

że ustawa z dnia 29 października 2021 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 2076) wprowadziła możliwość 

wystawiania faktur ustrukturyzowanych 

od 1 stycznia 2022 r. Nowelizacja wpro-

wadziła możliwość wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych jako kolejnej formy 

dokumentowania sprzedaży.  

Artykuł w Piśmie Wspólnota pt. „Węgiel 

lżejszy o VAT!” 

Pojawiła się pierwsza interpretacja potwier-

dzająca, na szczęście pozytywne dla samo-

rządów, stanowisko Resortu Finansów. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 

(KIS), potwierdził, że Gmina ma prawo do-

konywać pełnego obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego 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 zastrzeże-

nie, które poczynił 

organ interpretacyjny, 

iż takie stanowisko 

dotyczy tylko zaku-

pów, które będą w 

całości wykorzystywa-

ne do czynności opodatkowanych a po-

twierdzenia tego właśnie życzyła sobie 

wnioskująca gmina. Niemniej, z treści uza-

sadnienia interpretacji wynika już jasno, iż 

wszelkie zakupy dokonywane przez Gminę 

(w tym nabycie węgla kamiennego), jeśli 

będą związane wyłącznie ze sprzedażą na 

rzecz gospodarstw domowych, będą 

uprawniały Gminę do pełnego odliczenia 

podatku VAT.  



 

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 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 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 

 

Podczas VII Forum Rachunkowos ci Budz etowej pomoz emy uczestnikom w 

usystematyzowaniu wiedzy na temat wprowadzonych i planowanych zmian prawnych, 

a takz e zwro cimy uwagę na pojawiające się w praktyce problemy ewidencyjne oraz na 

najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepiso w i ustalenia organo w kontroli. 

 

Joanna Rudzka omo wi przełomowe orzecznictwo oraz aktualnos ci podatkowe w 

sektorze finanso w publicznych. 


