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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 47

Już 17 grudnia 2013 r. przeczytasz o prawie administracyjnym
Kontrola podatkowa 
w firmie

W trakcie kontroli podatkowej po-
datnicy zwykle przyjmują postawę, 
której charakterystyczną cechą jest 
przewaga „obrony” nad „atakiem”. 
Rzadziej spotyka się zachowania dą-
żące do równowagi „ataku” i „obro-
ny”, a niezmiernie rzadko podatnicy 
(i ich pełnomocnicy) decydują się na 
strategię, w której panuje przewaga 
woli „ataku” nad „obroną”. Mimo to 
należałoby rekomendować właśnie 
trzecią z ww. postaw. Doświadczenia 
postępowań podatkowych skłaniają 
do wyboru strategii „przewagi ataku 
nad obroną”. Tylko „atak” profesjo-
nalnego pełnomocnika procesowego 
umocowanego przez przedsiębiorcę 
– podatnika daje jakiekolwiek szanse 
na pozyskanie równowagi sił proceso-
wych. Organy podatkowe dysponują 
bowiem pełnym aparatem przymusu 
państwowego, wspomaganego pow-
szechnym panowaniem w procedu-
rze podatkowej zasady domniemania 
winy podatników, oraz rzeszą urzęd-
ników, których podstawowym celem 
krótkoterminowym jest dążenie do 
pomnażania przychodów państwa.

Czynności kontrolne 
podejmowane 
bez zgody 
kontrolowanych

Katalog podstawowych uprawnień 
kontrolujących niewymagających 
zgody podatników zawiera art. 286 

§ 1 Ordynacji podatkowej. Najważ-
niejsze jest prawo kontrolujących do 
wstępu na grunt oraz do budynków, 
lokali i innych pomieszczeń kontro-
lowanego. Prawo wstępu faktycznie 
umożliwia kontrolującym dokonanie 
następnych czynności kontrolnych, 
a w szczególności dotyczących kon-
troli dokumentacji. Prawo wstępu do 
ww. miejsc jest istotną cechą kontroli 
podatkowej, która polega na wykony-
waniu czynności kontrolnych w miej-
scu prowadzenia działalności, czy też 
w siedzibie podmiotu kontrolowane-
go. Pamiętajmy, że organ podatko-
wy może bez zgody kontrolowanego 
m.in.:
●  wchodzić na grunt oraz do budyn-

ków, lokali i innych pomieszczeń 
w miejscu prowadzenia działalno-
ści lub siedzibie kontrolowanego,

●  żądać okazania majątku podlegają-
cego kontroli oraz dokonywać jego 
oględzin,

●  żądać udostępnienia wszelkiego ro-
dzaju dokumentów i ksiąg związa-
nych z przedmiotem kontroli wraz 
z dokonywaniem z nich odpisów, 
wyciągów, notatek i udokumento-
wanym pobieraniem danych w for-
mie elektronicznej.

Prawo wglądu 
do ksiąg 
i dokumentów

Kontrolujący ma prawo wglądu 
do wszelkiego rodzaju ksiąg i doku-
mentów oraz sporządzania z nich 
notatek, odpisów i wyciągów. Usta-
wodawca zaznacza, że przeglądanie 

akt postępowania przygotowawcze-
go i sądowego, akt spraw sądowych, 
a także dokumentów zawierających 
informacje niejawne lub stanowiące 
tajemnicę zawodową oraz sporzą-
dzanie z nich odpisów i notatek na-
stępuje z zachowaniem właściwych 
przepisów. Kontrolujący są ponadto 
uprawnieni do wstępu na teren jed-
nostki kontrolowanej oraz porusza-
nia się po tym terenie na podstawie 
legitymacji służbowej bez potrzeby 
uzyskiwania przepustki oraz nie pod-
legają rewizji osobistej przewidzianej 
w regulaminie wewnętrznym tej jed-
nostki. Podlegają natomiast przepi-
som o bezpieczeństwie i higienie pra-
cy obowiązującym w kontrolowanej 
jednostce.
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Stan prawny na 19 listopada 2013 r.

Każdy przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, musi 
uwzględniać i rozwiązywać problemy związane z podatkami. Dotyczą 
one zarówno podatków dochodowych od osób fizycznych jak i prawnych, 
VAT czy nawet podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Niektóre z problemów dotyczą kosztów uzyskania przychodów. Czy do 
tych kosztów można zaliczyć koszty nabycia przez spółkę ekskluzywnej 
odzieży przekazywanej następnie znanym osobom publicznym w celu 
kształtowania wizerunku marki? To jedno z zagadnień, które wyjaśnia-
my w najnowszym „Poradniku”. Inny problem dotyczy opodatkowania 
VAT w przypadku darowizny na rzecz rodziny przedsiębiorstwa rolno-
-produkcyjnego, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne. 

Kolejne zagadnienie zainteresuje przedsiębiorców wysyłających pra-
cowników w zagraniczne podróże służbowe i wykupujących dla nich 
ubezpieczenie podróżne (obejmujące ubezpieczenie kosztów leczenia za 
granicą oraz następstw nieszczęśliwych wypadków). Czy wartość ubez-
pieczeń należy traktować jako opodatkowany przychód pracowników?

Ciekawym problemem jest zwolnienie z VAT sprzedaży samochodu 
osobowego. W tym miejscu warto podkreślić, że odpowiadając na pyta-
nia z zakresu VAT, autorzy starali się uwzględnić nie tylko obecny stan 
prawny, ale także stan prawny, który będzie obowiązywał w przyszłym 
roku. To z pewnością zwiększa wartość naszego „Poradnika”.

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Podatki 
w pytaniach 
i odpowiedziach 
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Czy usługi świadczone przez menedżera 
są opodatkowane VAT

PYTANIE
Zostałem zatrudniony na stanowisku dyrektora 
ds. marketingu w spółce zajmującej się obrotem wy-
robami tytoniowymi – zasiadam w jej zarządzie. Wę-
złem prawnym łączącym mnie ze spółką jest kon-
trakt menedżerski. Określa się w nim poszczególne 
czynności, których wykonywanie należy do moich 
obowiązków. Na tej podstawie otrzymuję stałe mie-
sięczne wynagrodzenie niezależnie od obrotu, jaki 
osiągnie spółka.
Oprócz wykonywania czynności w zakresie kontraktu 
menedżerskiego prowadzę również własną agencję re-
klamową, która niekiedy świadczy usługi na rzecz 
ww. spółki – niepokrywające się z moimi obowiązkami 
jako menedżera. W takich przypadkach nie jestem bez-
pośrednio zaangażowany w wykonanie takich usług.
Z tytułu prowadzenia agencji jestem podatnikiem VAT 
i rozliczam podatek od towarów i usług. Czy wykony-
wane przeze mnie czynności menedżera również pod-
legają opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ
Kontrakt menedżerski i związana z tym realizacja 

czynności, do których jest Pan zobowiązany, nie ozna-
cza, że automatycznie staje się Pan podatnikiem VAT. 
Elementem przesądzającym o Pana statusie jako po-
datnika VAT jest ustalenie, kto ponosi odpowiedzial-
ność za czynności wykonywane w ramach kontraktu 
wobec osób trzecich: Pan czy spółka. Nie jest Pan po-
datnikiem VAT z tego tytułu, jeżeli nie ponosi odpowie-
dzialności za czynności wykonywane w ramach kon-
traktu menedżerskiego. Jest tak, jeżeli ewentualne 
roszczenia z tego tytułu pokrywa spółka, która faktycz-
nie odpowiada względem osób trzecich za Pańskie 
działania. O tym, kto ponosi odpowiedzialność wobec 
osób trzecich, zadecyduje treść łączącego Pana kon-
traktu. Nie ma przy tym znaczenia, że niejako obok 
prowadzi Pan agencję reklamową i z tego tytułu rozli-
cza podatek od towarów i usług.

WYJAŚNIENIE
Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, a jej za-

kres nie wynika wprost z przepisów prawa podatkowego 
czy prawa cywilnego. W myśl zasady tzw. swobody umów 
wyrażonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego kontrakt jest 
prawnie dopuszczalną formą nawiązania stosunku praw-
nego między spółką prawa handlowego (cywilnego) a pod-
miotem, który ma na jej rzecz wykonywać określone 
– wcześniej zdefiniowane – czynności. Jednocześnie, jako 
że przepisy prawa nie zawierają regulacji określających 
taką umowę, wszelkie obowiązki i prawa stron tego sto-
sunku będą wynikać z samej treści umowy.

Aby dany podmiot mógł być uznany za podatnika VAT, jego 
działalność powinna być samodzielna. Zastrzeżenie to wpro-
wadza do ustawy o VAT art. 15 ust. 3 pkt 3. Wynika z niego, 
że nie stanowi samodzielnie wykonywanej działalności go-
spodarczej m.in. wykonywanie działalności w ramach kon-
traktu menedżerskiego, jeśli z tytułu wykonywania określo-
nych czynności wykonawca jest związany ze zlecającym 
prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny, co do:

 ● wynagrodzenia,
 ● warunków wykonywania tych czynności,
 ● odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynno-

ści wobec osób trzecich.
Jeżeli kontrakt spełnia ww. warunki (łącznie), to osoba, 

która te czynności wykonuje, nie może być uznana za sa-
modzielnego podatnika VAT w tym zakresie.

Wskazał Pan, że otrzymuje miesięcznie stałe wynagro-
dzenie, które nie jest uzależnione od wyników sprzedaży 
ani od innych czynników określonych przez umowę. Pierw-
sza z ww. przesłanek jest więc spełniona. Warunki kontrak-
tu również zostały w nim określone (o czym wspomina Pan 
w pytaniu), a więc drugi warunek jest spełniony.

Pozostaje warunek trzeci, czyli kwestia, ogólnie rzecz uj-
mując, Pana samodzielności jako menedżera wykonujące-
go kontrakt, czyli odpowiedzialności menedżera za wyko-
nywane czynności. Przy ustaleniu, jak należy rozumieć 
trzeci z ww. warunków, pomocne może być pismo 
z 21 sierpnia 2012 r. (sygn. IPTPP1/443-531/12-2/AK), 
w którym Minister Finansów wskazał:

Sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, odnoszące się do 
odpowiedzialności, należy rozumieć jako odpowiedzialność 
zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich za czynności reali-
zowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. 
Tak rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności 
określa, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym sa-
mym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z gro-
na podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, 
który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób 
trzecich. Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisa-
nej umowy tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze 
stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekono-
micznego w związku z wykonywanymi czynnościami.

Jeśli z kontraktu wynika, że z tytułu jego realizacji może 
Pan ponieść tylko odpowiedzialność wobec spółki za niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasa-
dach ogólnych wskazanych w Kodeksie cywilnym, należy 
uznać, iż faktyczna odpowiedzialność z tytułu realizacji kon-
traktu menedżerskiego ciąży w tym przypadku na spółce. 
Pan będzie odpowiadał wobec spółki za ewentualne nienale-
żyte wykonanie zobowiązania, a nie wobec osób trzecich. 
Z kolei wobec osób trzecich za Pana działalność (podejmo-
waną w imieniu spółki) będzie odpowiadała spółka.
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Podsumowując, jeżeli treść kontraktu wskazuje na brak 
Pana odpowiedzialności z tytułu jego realizacji wobec osób 
trzecich i jednocześnie kontrakt spełnia pozostałe prze-
słanki wskazane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, należy 
uznać, iż nie jest Pan podatnikiem VAT z tytułu kontraktu. 
Nie ma przy tym żadnych przeszkód, aby działał Pan jako 
podatnik VAT z tytułu prowadzenia działalności w formie 
agencji reklamowej, nawet jeżeli świadczy ona usługi na 
rzecz tej samej spółki. Fakt, że w ramach wykonywanej 
działalności agencji reklamowej działa Pan jako samodziel-

ny podatnik VAT, nie oznacza, że powinien być Pan takim 
podatnikiem również w odniesieniu do usług wykonywa-
nych w ramach kontraktu menedżerskiego.

Ryszard Kubacki

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy można rozliczyć fakturę korygującą 
dokumentującą zwrot towaru 
mimo nieuzyskania potwierdzenia jej otrzymania
PYTANIE
Podatnik sprzedał towar w marcu 2013 r. Po pół roku 
klient zwrócił towar, a podatnik przyjął zwrot i wysta-
wił fakturę korygującą. Klient nie odesłał jednak po-
twierdzonej faktury korygującej. Czy w tej sytuacji 
można skorygować podatek należny?

ODPOWIEDŹ
Nie, najpierw należy skierować do klienta pisma 

przypominające o odesłaniu potwierdzenia otrzymania 
faktury korygującej. Jeżeli klient nie potwierdzi odbio-
ru, podatnik będzie mógł skorygować podatek mimo 
braku potwierdzenia.

WYJAŚNIENIE
Faktury korygujące obniżające podstawę opodatkowania 

(a do takich faktur należą faktury korygujące dokumentu-
jące zwrot towarów) rozliczane są w VAT pod warunkiem 
posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania 
tych faktur przez nabywcę (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT). 
Przez długi czas sporna była kwestia zgodności tego wy-
mogu z przepisami unijnymi. Ostatecznie Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 26 stycznia 
2012 r. w sprawie C-588/10 uznał te przepisy za zgodne 
z przepisami unijnymi.

W wyroku tym czytamy, że:
(...) wymóg polegający na uzależnieniu obniżenia podstawy 

opodatkowania wynikającej z pierwotnej faktury od posiada-
nia przez podatnika potwierdzenia otrzymania korekty faktu-
ry doręczonego przez nabywcę towarów lub usług mieści się 
w pojęciu warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1 dyrekty-
wy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zasady neu-
tralności podatku od wartości dodanej oraz proporcjonalności 
co do zasady nie sprzeciwiają się takiemu wymogowi.

Zatem brak potwierdzenia otrzymania faktury korygują-
cej uniemożliwia, co do zasady, rozliczanie faktur korygu-
jących obniżających podstawę opodatkowania przez sprze-
dawców.

Jeżeli podjęcie aktywnych starań pozwoli uzyskać po-
twierdzenie otrzymania faktury korygującej, wystawioną 
fakturę korygującą podatnik będzie mógł rozliczyć w ra-
mach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozlicze-
niowy otrzymania tego potwierdzenia.

Jeśli jednak mimo podjęcia aktywnych starań podatnikowi 
nie uda się uzyskać potwierdzenia otrzymania faktury korygu-
jącej, rozliczenie faktury korygującej będzie możliwe, zgodnie 
z cytowanym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Eu-
ropejskiej z 26 stycznia 2012 r. w sprawie C-588/10.

Trybunał wskazał bowiem w nim również, że:
(...) jeżeli uzyskanie przez podatnika, będącego dostawcą 

towarów lub usług, tego rodzaju potwierdzenia jest w rozsąd-
nym terminie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, to nie 
można mu odmówić wykazania przed organami podatkowy-
mi danego państwa członkowskiego przy użyciu innych środ-
ków, po pierwsze, że dochował on należytej staranności 
w okolicznościach danej sprawy celem upewnienia się, że na-
bywca towarów lub usług jest w posiadaniu korekty faktury 
i że zapoznał się z nią oraz, po drugie, że dana transakcja zo-
stała w rzeczywistości zrealizowana na warunkach określo-
nych w owej korekcie faktury.

Jak wyjaśnił przy tym Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z 3 lutego 2012 r. (sygn. I FSK 589/11):

(...) w tym celu mogą posłużyć kopie korekty faktury i pi-
sma z przypomnieniem skierowane do nabywcy towarów 
lub usług celem wysłania potwierdzenia odbioru, dowody 
zapłaty lub przedłożenie dokumentów księgowych umożli-
wiających określenie kwoty rzeczywiście zapłaconej na 
rzecz podatnika z tytułu danej transakcji przez nabywcę to-
warów lub usług.

Podobne stanowisko reprezentują organy podatkowe 
(zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2013 r., sygn. 
ITPP2/443-276/13/AK). Zatem w celu uzyskania możliwo-
ści rozliczenia faktury korygującej bez potwierdzenia jej 
otrzymania przez klienta podatnik powinien przede wszyst-
kim skierować do niego pisma przypominające o odesłaniu 
potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
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VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. możliwość rozliczania faktur korygujących bez konieczności posiadania potwierdzenia otrzyma-
nia faktury korygującej będzie wynikać wprost z przepisów. Nie będzie zatem konieczne odwoływanie się do przepisów 
unijnych oraz wskazanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z przepisu art. 29a ust. 15 pkt 4 usta-
wy o VAT wynikać bowiem będzie, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygu-
jącej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
(...) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej 
dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami 
określonymi w fakturze korygującej.
Dodany zostanie również art. 29a ust. 16 ustawy o VAT wskazujący, że w takim przypadku:
(...) obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczenio-
wy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT.

Kiedy nie musimy posiadać potwierdzenia otrzymania faktury korygującej
Stan prawny obowiązujący 

do końca 2013 r.
Stan prawny obowiązujący od 1 stycz-

nia 2014 r.
Warunki obniżenia VAT bez uzy-
skania potwierdzenia odbioru fak-
tury korygującej
 

 ● uzyskanie przez podatnika potwier-
dzenia otrzymania faktury korygują-
cej jest w rozsądnym terminie nie-
możliwe lub nadmiernie utrudnione

 ● podatnik dochował należytej staran-
ności w okolicznościach danej sprawy 
celem upewnienia się, że nabywca to-
warów lub usług jest w posiadaniu 
korekty faktury i że zapoznał się z nią

 ● dana transakcja została w rzeczywi-
stości zrealizowana na warunkach 
określonych w tej korekcie faktury

 ● podatnik nie uzyskał potwierdzenia 
otrzymania faktury korygującej 
mimo udokumentowanej próby do-
ręczenia faktury korygującej

 ● z posiadanej przez podatnika doku-
mentacji wynika, że nabywca towa-
ru lub usługobiorca wie, że transak-
cja została zrealizowana zgodnie 
z warunkami określonymi w faktu-
rze korygującej

Termin obniżenia Nie wynika z przepisów; uznać należy, 
że nie wcześniej, niż zostały spełnione 
wymienione warunki

W dowolnej deklaracji, nie wcześniej 
jednak niż w deklaracji podatkowej 
składanej za okres rozliczeniowy, 
w którym zostały łącznie spełnione wy-
mienione wyżej warunki

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 29 ust. 4a–4c ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),

 ● art. 29a ust. 13–16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 
2014 r.).

Czy przekazanie produktów ambasadorom marki 
jest kosztem podatkowym
PYTANIE
Spółka akcyjna jest wyłącznym dystrybutorem na te-
renie Polski ekskluzywnej odzieży jednej z firm 
wchodzących na rynki Europy Zachodniej. W celu 
kształtowania wizerunku marki zamierza przekazy-
wać nieodpłatnie nabywane przez siebie poszczegól-
ne egzemplarze odzieży na rzecz znanych osób pu-
blicznych (aktorów, sportowców, gwiazd estrady 
etc.), którzy zobowiązują się do ich używania (tzw. 

ambasadorzy marki). Będzie także organizowała 
wernisaże, spotkania, bankiety, w trakcie których 
osoby te będą używać odzieży promowanej marki. 
Szczegóły dotyczące ilości dostarczanej odzieży, jej 
wartości, a także sposobu i miejsc użytkowania będą 
określać umowy sponsorskie. Czy koszty nabycia 
przez spółkę przekazywanej następnie odzieży mogą 
być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 
w podatku dochodowym?
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ODPOWIEDŹ
Tak, wydatki na ten cel ponoszone przez spółkę moż-

na uznać za koszt podatkowy. Spółka będzie bowiem 
ponosiła wydatki na nabycie ekskluzywnej odzieży 
przekazywanej określonym osobom publicznym, które 
poprzez jej używanie w określonych okolicznościach 
i w wyznaczony sposób (zgodnie z umową sponsorską) 
będą promowały markę noszonych przez siebie ubrań. 
Zachodzi więc w tym przypadku ekwiwalentność 
świadczeń sponsora i sponsorowanego. 

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione 

w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wy-
łączonych z mocy ustawy – stanowi o tym art. 15 ust. 1 
updop. Na tej podstawie dla możliwości zakwalifikowania 
określonego wydatku do kategorii kosztów podatkowych 
niezbędne jest występowanie łącznie kilku okoliczności. Po 
pierwsze, wydatek musi zostać poniesiony – czyli istnieje 
niekwestionowana podstawa do wydatkowania określo-
nych środków. Po drugie, działanie podatnika musi zmie-
rzać w ustawowo ukształtowanym kierunku – mianowicie 
ma prowadzić do uzyskania przychodów lub do zachowa-
nia albo zabezpieczenia źródła przychodów. Po trzecie, 
wydatek nie może być ujęty w katalogu z art. 16 ust. 1 
updop, w którym prawodawca wskazuje, jakie wydatki nie 
mogą być (choćby posiadały pozostałe cechy z art. 15 ust. 1 
updop) uznane za koszty uzyskania przychodów.

Dopiero kumulatywne spełnienie trzech przesłanek wy-
mienionych powyżej skutkuje możliwością kwalifikacji da-
nego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów. Mówiąc 
inaczej, brak którejkolwiek z nich uniemożliwia takie dzia-
łanie.

Odnosząc się do przedstawionego problemu, przede 
wszystkim należy ustalić znaczenie pojęcia sponsoringu. 
Prawodawca wprowadza jego legalną definicję w art. 4 
pkt 18 ustawy o radiofonii i telewizji (dalej: urt), gdzie czy-
tamy, że sponsorowaniem jest:
każdy wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji 
przez podmiot, który nie dostarcza usług medialnych i nie 
produkuje audycji, w celu promocji jego nazwy, firmy, reno-
my, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub 
innego oznaczenia indywidualizującego.

W ustawach podatkowych na próżno szukać odmiennej 
definicji tego zwrotu. Powoduje to pewne wątpliwości – po-
toczne rozumienie sponsoringu jest nieco odmienne. Defini-
cja słownikowa (www.sjp.pwn.pl) sponsoringu jako „finan-
sowania jakiegoś przedsięwzięcia kulturalnego” różni się od 
tej z urt. Jednak w obu przypadkach występują pewne 
wspólne elementy, w szczególności cel sponsoringu – chęć 
budowania przez sponsora jego wizerunku.

Na potrzeby rozliczeń podatkowych można przyjąć, że 
sponsoring jest to odpłatne przysporzenie majątkowe, wy-
rażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, doko-
nywane przez określony podmiot gospodarczy (sponsora) 
na rzecz wybranej osoby fizycznej, organizacji, instytucji 
lub innej struktury prawnej (sponsorowanego), w celu wy-

konania przez niego czynności wskazanych w umowie 
sponsoringu, zmierzających do utrwalenia bądź spotęgo-
wania renomy/wizerunku tego podmiotu, do podwyższe-
nia stopnia jego popularności w środowisku społecznym 
oraz do zwiększenia jego zysków. Potwierdza to m.in. Dy-
rektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji 
z 24 grudnia 2008 r. (sygn. ILPB3/423-654/08-4/MC):

Sponsoring jest jedną z form promocji, polegającą na sko-
jarzeniu pozytywnego obrazu sponsorowanego ze sponso-
rem, którego znak towarzyszy imprezom lub działaniom 
sponsorowanej osoby lub instytucji. Sponsoring uznawany 
jest za formę reklamy, której przedmiotem jest firma i jej pro-
dukty. Sponsorowanie ma kształtować pozytywny wizerunek 
firmy i popularyzować jej nazwę na rynku. Zwiększenie po-
pularności firmy może mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych 
przez nią przychodów.

Wydatki na zakup odzieży, która następnie będzie prze-
kazywana znanym osobom w celu promocji marki, można 
uznać za wydatki na sponsoring, jeśli umowy zawierane 
z tymi osobami wskazują na ich (tych osób) aktywność
 – np. używanie tej odzieży podczas występów, wernisaży, 
bankietów, etc. – w sposób stanowiący element budowania 
wizerunku marki.

Analizując możliwość zaliczenia wydatków na sponso-
ring w przedstawionym przypadku, należy zatem zbadać, 
czy spełniają one przesłanki z art. 15 ust. 1 updop. Po 
pierwsze, umowa sponsoringu jest umową nienazwaną, 
tzn. nie jest określona w żadnych przepisach, niemniej jed-
nak jest dozwolona na podstawie zasady swobody umów 
w obrocie gospodarczym – art. 3531 Kodeksu cywilnego. 
Dlatego, jeśli zawarcie takiej umowy i łączące się z tym wy-
datki wiążą się z prowadzoną działalnością podatnika, na-
leży uznać, że pierwszy z warunków, o których mowa 
w art. 15 ust. 1 updop, został spełniony.

Wskazują Państwo, że spółka ma na celu budowanie 
przez to wizerunku marki ekskluzywnej odzieży, której bę-
dzie wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski. Taki 
związek przyczynowo-skutkowy będzie zatem zachodził 
w omawianym przypadku. Spółka do konuje bowiem przy-
sporzeń na rzecz spon sorowanych w celu intensyfikowania 
rozpoznawalności marki i tym samym z pewnością zwięk-
szenia sprzedaży.

Po drugie, prawodawca nie umieścił w katalogu z art. 16 
ust. 1 updop wydatków na sponsoring. Należy jednak 
przyjrzeć się nieco bliżej art. 16 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, 
który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przy-
chodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.

(...) przepis ten wyłącza możliwość uznania za koszty uzy-
skania przychodów darowizn i nie ma zastosowania do 
umów sponsoringu i innych umów mających, zgodnie z za-
wartymi w nich zapisami, za przedmiot świadczenia wza-
jemne – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
w wyroku z 23 lipca 2004 r.; sygn. akt III SA 1622/03.

Warto jednak dodać, że aby mówić o sponsoringu, spon-
sor musi korzystać z umowy łączącej go ze sponsorowanym. 
Sponsoring musi być świadczeniem ekwiwalentnym. Jak za-
uważył Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpre-
tacji z 27 sierpnia 2010 r.; sygn. IBPBI/2/423-788/10/BG:
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Umowa sponsoringu może przybrać formę tzw. sponsoringu 
właściwego (wzajemność świadczeń) lub sponsoringu niewła-
ściwego (który swoim charakterem zbliżony jest do darowizny, 
gdyż zawiera się w jednostronnym zobowiązaniu się sponsora 
do finansowania sponsorowanego). I tak, gdy umowa zawarta 
między stronami przewiduje, że w zamian za przekazanie 
określonych środków pieniężnych, wartości rzeczowych lub 
świadczeń sponsor otrzyma od podmiotu sponsorowanego 
ekwiwalentne świadczenie wzajemne o charakterze reklamo-
wym, można mówić o tzw. sponsoringu właściwym. Stanowi 
on w istocie odpłatne nabycie usług reklamowych.

Oczywiście sponsoring niewłaściwy kwalifikowany jest 
jako darowizna, a wydatki poniesione na ten cel są wyłą-
czone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie 
art. 16 ust. 1 pkt 14 updop.

W opisywanym przypadku wskazują Państwo, że spółka 
będzie ponosiła wydatki na nabycie ekskluzywnej odzieży 
przekazywanej określonym osobom, które poprzez jej uży-
wanie w pewnych okolicznościach (zgodnie z umową 
sponsorską) będą promowały markę noszonych ubrań. Bę-

dzie się to odbywać m.in. na wydarzeniach organizowa-
nych przez spółkę. Bez wątpienia zatem dochodzi w tym 
przypadku do ekwiwalentności świadczeń. Spółka ponosi 
określone wydatki, jednak oczekuje w zamian świadczenia 
przez osoby sponsorowane swoistych usług reklamowych 
– poprzez publiczne używanie przekazywanej im odzieży. 
Można w tym przypadku mówić o sponsoringu właściwym 
i wydatki na ten cel uznać za koszt uzyskania przychodów.

Grzegorz Gębka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.),

 ● art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

 ● art. 4 pkt 17 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i tele-
wizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 226 z późn. zm.).

Kiedy można odliczyć podatek naliczony z faktury 
otrzymanej przed odebraniem towarów
PYTANIE
27 września 2013 r. podatnik złożył zamówienie na to-
war. Odebrał go 1 października 2013 r., lecz fakturę do-
kumentującą dostawę towaru (wystawioną 27 wrze-
śnia 2013 r.) podatnik otrzymał dzień wcześniej, tj. 30 
września 2013 r. Czy VAT z tej faktury może odliczyć 
w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Tak, podatek naliczony z otrzymanej faktury podat-

nik może odliczyć w deklaracji VAT-7 za wrzesień 
2013 r. lub za dwa kolejne miesiące, tj. październik lub 
listopad.

WYJAŚNIENIE
Z prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnicy 

mogą korzystać w terminach określonych przepisami art. 86 
ust. 10 i nast. ustawy o VAT. Zasadą wynikającą z tych prze-
pisów jest powstawanie prawa do odliczenia podatku nali-
czonego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzy-
mał fakturę albo dokument celny (art. 86 ust. 10 pkt 1 
ustawy o VAT). W konsekwencji podatnicy mogą odliczać 
podatek naliczony z faktur oraz dokumentów celnych 
w miesiącu (w przypadku podatników rozliczających się za 
okresy kwartalne – w kwartale) otrzymania tych faktur.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku otrzymania 
faktury przed nabyciem prawa do rozporządzania towa-
rem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą na-
bycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wy-
konania usługi (art. 86 ust. 12 ustawy o VAT). Przepis ten 
opóźnia moment powstania prawa do odliczenia z faktur 
otrzymanych przed dniem nabycia prawa do rozporządza-
nia towarem do dnia nabycia tego prawa (a w przypadku 
faktur otrzymanych przed dniem wykonania usługi – do 
dnia wykonania usługi). Nie ma on jednak zastosowania, 
tzn. można odliczyć VAT w miesiącu otrzymania faktury, 
gdy nabycie prawa do dysponowania towarem jak właści-
ciel lub wykonanie usługi nastąpiło później, pod warun-
kiem że nie później niż przed upływem terminu do złoże-
nia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonuje 
odliczenia VAT wynikającego z tej faktury (art. 86 ust. 12a 
ust. 2 ustawy o VAT). Przepis ten powoduje, że art. 86 
ust. 12 ustawy o VAT nie ma w przedstawionej sytuacji za-
stosowania. W konsekwencji prawo do odliczenia podatku 
naliczonego z faktury powstało we wrześniu 2013 r., 
tj. w miesiącu jej otrzymania (na podstawie art. 86 ust. 10 
pkt 1 ustawy o VAT). Oznacza to, że podatek naliczony 
z faktury podatnik może odliczyć w deklaracji VAT-7 za 
wrzesień 2013 r.

VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. będą obowiązywać nowe przepisy określające zasady powstawania prawa do odliczenia. Zasa-
dą z nich wynikającą będzie powstawanie prawa do odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do 
nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak 
niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny (art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy
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o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Co istotne, obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów 
będzie od 1 stycznia 2014 r. powstawał, co do zasady, z chwilą dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1 ustawy 
o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Takie brzmienie przepisów spowoduje, że gdyby analogiczna 
sytuacja miała miejsce w 2014 r., prawo do odliczenia podatku naliczonego powstałoby dopiero 1 października 2014 r. 
(w dniu dokonania dostawy towarów, czyli w dniu powstania obowiązku podatkowego), a zatem odliczenie podatku 
naliczonego z przedmiotowej faktury byłoby możliwe dopiero w ramach deklaracji VAT-7 za wrzesień 2014 r.

Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku naliczonego

 Stan prawny obowiązujący do końca 2013 r. Stan prawny obowiązujący od 1 stycz-
nia 2014 r.

Zasada powstawania 
prawa do odliczenia

Prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu 
za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę 
albo dokument celny

Prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu 
za okres, w którym w odniesieniu do naby-
tych lub importowanych przez podatnika 
towarów i usług powstał obowiązek podatko-
wy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za 
okres, w którym podatnik otrzymał fakturę 
lub dokument celny

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 86 ust. 10 pkt 1, 12 i 12a ustawy z 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.),

 ● art. 19a ust. 1, art. 86 ust. 10 oraz art. 86 ust. 10b ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm., w brzmieniu obo-
wiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych 
wydatki na partycypację 
w budowie drogi publicznej
PYTANIE
Spółka prowadzi hurtownię materiałów budowlanych 
i zawarła z gminą umowę, na mocy której partycypuje 
w kosztach budowy drogi publicznej. Celem budowy 
drogi jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ru-
chu na drogach w rejonie ulicy, przy której spółka pro-
wadzi hurtownię. Po wybudowaniu drogi klienci, do-
stawcy oraz pracownicy spółki będą mieli łatwiejszy 
i bezpieczniejszy dojazd do hurtowni. Kwota przekaza-
na przez spółkę gminie na podstawie wskazanej umo-
wy to 80 000 zł. Czy kwotę tę spółka może zaliczyć do 
kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ
Tak, kwotę przekazaną gminie spółka może zaliczyć 

do kosztów uzyskania przychodów. 

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są wydatki ponoszone 

przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosz-

tów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Przepisy 
updop (art. 16 ust. 1 updop) nie wyłączają wskazanych 
w pytaniu wydatków z katalogu kosztów podatkowych. 
W konsekwencji pozostaje ustalić, czy wydatki na partycy-
pację w budowie drogi stanowią dla spółki koszty ponoszo-
ne w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo za-
bezpieczenia źródła przychodów.

Należy uznać, że tak. Kosztami ponoszonymi przez po-
datników w celu osiągnięcia przychodów są nie tylko wy-
datki bezpośrednio ponoszone w tym celu, ale również 
koszty pośrednio służące osiąganiu przychodów. Taki wła-
śnie charakter mają wydatki na partycypację w budowie 
drogi, o której mowa. Dzięki wybudowaniu drogi klienci, 
dostawcy oraz pracownicy spółki będą mieli łatwiejszy 
i bezpieczniejszy dojazd do hurtowni, co niewątpliwie 
może zwiększyć uzyskiwane przez spółkę przychody. Nie 
jest przy tym wykluczone, że gdyby nie partycypowanie 
przez spółkę w budowie droga ta powstałaby później (albo 
w ogóle nie powstałaby). W interesie spółki – właśnie 
w celu ułatwienia i uczynienia bezpieczniejszym dojazdu 
do hurtowni – jest zaś, aby droga została wybudowana jak 
najwcześniej.
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A zatem poniesione koszty partycypacji w budowie drogi 
mogą zostać przez spółkę zaliczone do podatkowych kosz-
tów uzyskania przychodów. Koszty te – jako pośrednio 
związane z uzyskiwanymi przychodami – mogą zostać po-
trącone w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d updop). Za 
datę poniesienia należy uznać dzień, na który koszty te zo-
staną ujęte w księgach rachunkowych (zaksięgowane) na 
podstawie otrzymanej od gminy faktury (art. 15 ust. 4e 
updop). Należy bowiem zauważyć, że z tytułu partycypacji 
spółki w budowie drogi na podstawie umowy gmina po-
winna wystawić spółce fakturę.

Co istotne, podobne stanowisko reprezentują w tej kwe-
stii organy podatkowe. Jak czytamy w interpretacji indywi-
dualnej Dyrektora Izby Skar bowej w Łodzi z 20 września 
2013 r. (sygn. IPTPB3/423-258/13-2/PM):

(...) z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktyczne-
go wynika, że Spółka zawarła z Gminą umowę, na mocy któ-
rej partycypuje w kosztach budowy drogi publicznej. Cel po-
rozumienia ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu na drogach w X w rejonie ulicy X, w której 
inwestor wykona dodatkowo system kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej docelowo administrowany przez Partnera pro-

jektu – Spółkę. (...) Spółka na ten cel przekazała kwotę 
100 000 zł zgodnie z umową. Wydatki na infrastrukturę ko-
munikacyjną są niezbędne do sprawnego funkcjonowania X, 
który korzysta z nowo wybudowanej drogi celem zapewnie-
nia prawidłowej eksploatacji umiejscowionych tam urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.

W tym stanie faktycznym organ podatkowy uznał, że:
(...) poniesione przez Wnioskodawcę wydatki związane 

z partycypacją w budowie drogi publicznej oraz wybudowa-
nie nowej i rozbudowa istniejącej kanalizacji deszczowej na-
leży kwalifikować do kosztów „pośrednich”, gdyż nie mają 
one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przez 
Spółkę przychodach, ale ich poniesienie ma wpływ na ich 
uzyskanie. Wydatki te winny być zaliczane do kosztów uzy-
skania przychodów w dacie ich poniesienia.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 15 ust. 1, 4d i 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397 z późn. zm.).

Czy sprzedaż samochodu osobowego kupionego 
przed 1 maja 2004 r. jest zwolniona z VAT
PYTANIE
Spółka z o.o. prowadząca wyłącznie działalność opo-
datkowaną posiada samochód osobowy nabyty w lu-
tym 2004 r. Przy jego zakupie – zgodnie z obowiązują-
cymi wówczas przepisami – spółce nie przysługiwało 
prawo do odliczenia. Czy sprzedaż tego samochodu 
przez spółkę będzie zwolniona od podatku? Czy ma 
znaczenie termin sprzedaży samochodu w obliczu 
zmian, jakie mają nastąpić od stycznia 2014 r.?

ODPOWIEDŹ
Sprzedaż samochodu będzie zwolniona od podatku, 

jeśli spółka dokona jej do końca 2013 r. Dostawa tego 
samochodu dokonana po 31 grudnia 2013 r. będzie 
opodatkowana VAT według stawki podstawowej 23%.

WYJAŚNIENIE
Zwolnieniu od podatku podlega dostawa towarów uży-

wanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów 
nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nali-
czonego (art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

Z pytania wynika, że warunki tego zwolnienia są w oma-
wianym przypadku spełnione:

 ●  spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku 
naliczonego przy nabyciu samochodu,

 ●  samochód ten był przez spółkę używany przez okres 
dłuższy niż pół roku po nabyciu prawa do rozporządza-
nia nim jak właściciel.

W konsekwencji dostawa (sprzedaż) samochodu przez 
spółkę będzie zwolniona od podatku. Należy jednak za-
uważyć, że zwolnienie będzie miało zastosowanie tylko 
wówczas, gdy spółka sprzeda samochód przed końcem 
2013 r. (patrz: VAT 2014).

Na marginesie należy zauważyć, że w stanie prawnym obo-
wiązującym do końca 2013 r. warunek uzależniający prawo 
do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o VAT, od używania towarów przez okres sześciu miesięcy jest 
uznawany za niezgodny z przepisami unijnymi. Powoduje to, 
że na podstawie przepisów unijnych (a konkretnie – art. 136 
dyrektywy 2006/112) podatnicy, u których brak prawa do 
odliczenia wynikał ze związku ze sprzedażą zwolnioną od po-
datku, mogą korzystać z tego zwolnienia również wówczas, 
gdy dokonują dostaw towarów, które przed tą dostawą były 
używane krócej niż sześć miesięcy. Nie dotyczy to jednak 
omawianego przypadku, gdyż warunek używania samocho-
du przez okres co najmniej sześciu miesięcy jest przez spółkę 
z o.o. spełniony, a jednocześnie brak prawa do odliczenia po-

SŁOWNICZEK
Towary używane to ruchomości, których okres używa-
nia przez podatnika dokonującego ich dostawy wy-
niósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozpo-
rządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 
ustawy o VAT).



Podatki w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik Gazety Prawnej nr 46 (812)  | 1310–16 grudnia 2013

datku naliczonego przy nabyciu samochodu nie wynikał ze 
związku ze sprzedażą zwolnioną od podatku.

Podsumowując zatem, należy stwierdzić, że jeśli spół-
ka zamierza skorzystać ze zwolnienia z VAT przy sprze-

daży samochodu, powinna dokonać zbycia samochodu 
jeszcze w 2013 r. Zbycie samochodu po 31 grudnia 
2013 r. będzie opodatkowane VAT według stawki pod-
stawowej 23%.

VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT będzie określać zwolnienie, którego zakres będzie się znacznie 

różnił od zakresu obecnie obowiązującego zwolnienia. Nowe zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o VAT, będzie miało zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione będą dwa warunki:
1)  przedmiotem dostawy będą towary wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku; uznać na-

leży, że warunek ten dotyczy całego okresu posiadania towaru, a w zasadzie całego okresu posiadania prawa do rozpo-
rządzania towarem jak właściciel; ze zwolnienia nie będą zatem mogły korzystać towary, które choćby przez krótki okres 
były przez podatnika wykorzystywane do działalności opodatkowanej albo niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem,

2)  z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Drugi warunek jest w zasadzie zbędny. Wyjątkowo zdarzają się sytuacje, w których ze względu na zamiar wykorzy-
stywania do wykonywania działalności opodatkowanej podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczo-
nego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnio-
nej. W takich przypadkach zmiana przeznaczenia dokonywana przed rozpoczęciem wykorzystywania tych towarów 
do wykonywania czynności opodatkowanych skutkuje zmianą prawa do odliczenia i koniecznością dokonania korekty 
odliczonego podatku na podstawie art. 91 ust. 7–7d ustawy o VAT. W konsekwencji brak tego warunku (tj. brak prawa 
do odliczenia) nie spowodowałby ryzyka skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o VAT, przez podatnika, który faktycznie skorzystał na odliczeniu podatku.

Zatem odpowiadając na jedno z pytań spółki, czy termin sprzedaży samochodu może mieć znaczenie w obliczu zmian, 
jakie mają nastąpić w przepisach od 1 stycznia 2014 r., należy odpowiedzieć twierdząco. Sprzedaż samochodu w tym 
bądź w następnym roku ma tutaj kluczowe znaczenie. Gdyby sprzedaż miała nastąpić w 2014 r., nie będzie spełniony 
pierwszy warunek, gdyż samochód był (i jest nadal) wykorzystywany na cele działalności opodatkowanej podatkiem 
VAT. W konsekwencji w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. dostawa (sprzedaż) tego samochodu 
byłaby opodatkowana VAT według stawki 23%.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. wykonująca wyłącznie czynności opodatkowane posiada i wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalno-
ści gospodarczej samochód osobowy nabyty bez prawa do odliczenia w lutym 2004 r. Jeżeli samochód ten zostanie sprze-
dany do końca 2013 r., jego dostawa (sprzedaż) będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o VAT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r. Jeżeli natomiast samochód zostanie sprzedany po 31 grudnia 
2013 r., jego dostawa (sprzedaż) będzie opodatkowana VAT według stawki 23% (dostawa ta nie będzie bowiem objęta 
zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży towaru używanego

Lp.
Warunki zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 2 ustawy o VAT, 
w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 r.

Warunki zwolnienia, o którym mowa 
w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, 

w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.

1 2 3

1. Przedmiotem dostawy jest towar używany, czyli ru-
chomość, której okres używania przez podatnika do-
konującego jego dostawy wyniósł co najmniej pół roku 
po nabyciu prawa do rozporządzania tym towarem 
jak właściciel. Według przepisów dyrektywy warunek 
ten nie musi być spełniony w przypadku podatników, 
u których brak prawa do odliczenia wynikał ze związ-
ku ze sprzedażą zwolnioną od podatku

Przedmiotem dostawy jest towar wykorzystywany 
wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku
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1 2 3

2. W stosunku do tego towaru podatnikowi dokonujące-
mu dostawy tego towaru nie przysługiwało prawo do 
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego

Z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia towa-
ru podatnikowi dokonującemu dostawy towaru nie 
przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku na-
leżnego o kwotę podatku naliczonego

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz art. 43 ust. 2 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● art. 136 dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. 
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości doda-

nej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.; ost.zm. Dz.Urz. 
UE L z 2013 r., nr 201, poz. 4),

 ● art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 
2014 r.).

Czy z tytułu udziału w imprezie andrzejkowej 
u pracowników powstaje opodatkowany przychód
PYTANIE
Przedsiębiorca zamierza zorganizować imprezę an-
drzejkową dla swoich pracowników. Czy z tytułu udzia-
łu pracowników w tej imprezie powinien im doliczyć 
przychód? Koszty organizacji imprezy zostaną pokryte 
ze środków własnych przedsiębiorcy.

ODPOWIEDŹ
Zdaniem organów podatkowych oraz większości są-

dów administracyjnych, Czytelnik, organizując impre-
zę andrzejkową dla swoich pracowników, powinien im 
doliczyć przychód z tytułu udziału w tej imprezie. Trze-
ba zaznaczyć, że pojawiły się pierwsze korzystne dla 
pracowników orzeczenia Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w tej sprawie. 

WYJAŚNIENIE
Od wielu lat wątpliwości budzi to, czy udział pracowni-

ków w organizowanych przez pracodawcę różnego rodzaju 
imprezach integracyjnych (w tym z okazji andrzejek) skut-
kuje powstawaniem u tych pracowników przychodów ze 
stosunku pracy. Zdaniem organów podatkowych oraz Mi-
nistra Finansów przychody takie powstają (zob. przykłado-
wo stanowiące zmianę interpretacji indywidualnej pismo 
Ministra Finansów z 6 grudnia 2010 r., sygn. DD3/033/174/ 
/KDJ/10/PK-1143, interpretację indywidualną Dyrektora 
Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lutego 2012 r., sygn. 
IBPBII/1/415-950/11/HK, interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 sierpnia 2013 r., 
sygn. ITPB3/415-513/13/BK, czy interpretację indywidu-
alną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 sierpnia 
2013 r., sygn. IPTPB1/415-343/13-4/MAP). Podobne sta-
nowisko dominuje również wśród sądów administracyj-
nych (zob. przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Admini-

stracyjnego: z 2 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1017/10, 
z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 2740/11, z 8 listopa-
da 2012 r., sygn. akt II FSK 602/11, czy z 12 marca 2013 r., 
sygn. akt II FSK 1428/11).

Do wyjątków należą orzeczenia, w których sądy admini-
stracyjne zajmują stanowisko przeciwne (zob. przykłado-
wo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu z 20 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 
1284/10, czy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 20 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1256/11). Należy mieć 
nadzieję, że w tym kierunku pójdzie linia orzecznicza 
w kwestii udziału pracowników w imprezach integracyj-
nych, co zmusi organy podatkowe do zmiany stanowiska 
w tej sprawie.

A zatem odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy od 
przyjęcia lub odrzucenia przez niego stanowiska reprezen-
towanego przez organy podatkowe oraz większość sądów 
administracyjnych w tej sprawie. Odrzucenie tego stanowi-
ska (z czym wiąże się niestety stosunkowo duże ryzyko 
sporu z organami podatkowymi) oznaczałoby, że Czytelnik 
nie musi doliczać do przychodów pracowników, dla któ-
rych zorganizował imprezę andrzejkową, przychodów z ty-
tułu udziału w tej imprezie.

Postępowanie Czytelnika zgodne z zaprezentowanym 
stanowiskiem organów podatkowych i sądów administra-
cyjnych prowadzi natomiast do sytuacji, w której, organi-
zując imprezę andrzejkową dla pracowników, powinien 
z tego tytułu rozpoznać po ich stronie przychód. Przyjęcie 
takiego stanowiska powoduje problemy z ustaleniem wy-
sokości przychodu przypadającego na poszczególnych pra-
cowników. Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatko-
we wynika, że wysokość tych przychodów należy ustalić, 
dzieląc poniesione przez pracodawcę koszty organizacji 
imprezy – w omawianym przypadku andrzejkowej – przez 
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liczbę pracowników zaproszonych lub – jeżeli pracownicy 
deklarowali chęć uczestnictwa w imprezie – pracowników, 
którzy zadeklarowali, że wezmą udział w tej imprezie. 
Jako przykład można wskazać interpretację indywidualną 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 sierpnia 
2013 r., sygn. ITPB3/415-513/13/BK, w której czytamy, że:

(...) przy dochowaniu przez Wnioskodawcę należytej sta-
ranności nie ma przeszkód w ustaleniu osób, które otrzymają 
przychód z tytułu uczestnictwa w organizowanej przez niego 
imprezie. Wartość świadczenia, jaką Wnioskodawca winien 
doliczyć do przychodu danego pracownika, należy natomiast 
obliczyć, dzieląc całkowity koszt organizacji imprezy przez 
liczbę pracowników zaproszonych (np. wszystkich, jeżeli im-
preza będzie przewidziana dla wszystkich pracowników) lub 
deklarujących chęć wzięcia udziału w imprezie, a następnie 
tak ustaloną cenę jednostkową przypisać tylko pracowni-
kom, którzy będą w niej uczestniczyli.

Odpowiedź na pytanie Czytelnika wyglądałaby inaczej, 
gdyby przedmiotowa impreza została sfinansowana ze 
środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Wówczas przychody osiągnięte przez pracowników z tytu-
łu udziału w tej imprezie mogłyby korzystać ze zwolnienia 
od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Prze-
pis ten zwalnia od podatku wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku z finansowaniem działalności so-
cjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz 

otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pie-
niężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub 
funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Po-
twierdzają to organy podatkowe. W interpretacji indywi-
dualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 sierpnia 
2013 r., sygn. IPTPB1/415-343/13-4/MAP, czytamy, że:

(...) uczestnictwo w organizowanym pikniku rodzinnym 
skutkuje dla pracownika powstaniem przychodu ze stosunku 
pracy, od którego Wnioskodawca powinien obliczyć, pobrać 
i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z dys-
pozycją art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, chyba że otrzymane świadczenie mieścić się 
będzie w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 
pkt 67 tej ustawy.

W przedstawionej w pytaniu sytuacji koszt imprezy an-
drzejkowej zostanie przez Czytelnika sfinansowany ze 
środków obrotowych, co wyłącza możliwość skorzystania 
przez jego pracowników z omówionego powyżej zwolnie-
nia.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 11 ust. 2–2b, art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy 

z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Jak płacą zaliczki spółki osiągające 
ponad 50% przychodów z działalności rolniczej
PYTANIE
Spółka z o.o. posiada gospodarstwo rolne, w którym 
prowadzi hodowlę pieczarek. Poza tym spółka osiąga 
dochody z wynajmu maszyn budowlanych. W poprzed-
nim roku po raz pierwszy przychody z uprawy piecza-
rek przekroczyły ponad 50% naszych przychodów. Czy 
słusznie wpłacimy pierwszą zaliczkę na podatek do-
chodowy dopiero w październiku? Spółka ma kalenda-
rzowy rok podatkowy.

ODPOWIEDŹ
Tak. Spółka może wpłacić pierwszą zaliczkę na poda-

tek 21 października, ponieważ jako podatnik updop 
uzyskała w roku podatkowym 2012 ponad 50% przy-
chodów z działalności rolniczej.

WYJAŚNIENIE
Z przywileju późniejszej wpłaty zaliczki mogą skorzystać 

ci podatnicy, u których udział przychodów z działalności 
rolniczej w ogólnej kwocie przychodów w roku poprzedza-
jącym rok podatkowy wynosił co najmniej 50% (art. 25 
ust. 2a updop). Podatnicy tacy mogą wpłacać zaliczki po-
cząwszy od 20 października każdego roku. Należy zazna-
czyć, że możliwość odroczenia terminu do wpłacania zali-

czek nie zależy od przeznaczenia dochodów z działalności 
pozarolniczej na działalność rolniczą.

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zajmuje się produkcją pieczarek w go-
spodarstwie rolnym i wynajmuje sprzęt budowlany. 
Za 2012 r. wykazała przychody:
● z wynajmu w wysokości 300 000 zł,
● z produkcji rolnej w wysokości 330 000 zł.
Oznacza to, że udział przychodów z działalności rol-
niczej w przychodach uzyskanych ze wszystkich ro-
dzajów działalności spółki wyniósł:
330 000 × 100 : 630 000 = 52,38%
Spółka może zatem zapłacić zaliczkę na podatek do-
chodowy za okres od 1 stycznia do 30 września 
2013 r. dopiero 21 października 2013 r. (20 paździer-
nika wypada bowiem w niedzielę). Zaliczkę za ten 
okres spółka powinna obliczyć na zasadach ogólnych.

Warto także wyjaśnić, że produkcja grzybów uprawnych 
mieści się w zakresie działalności rolniczej, jeżeli nie stano-
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wi ona działów specjalnych produkcji rolnej (patrz Słowni-
czek).

Z definicji działów specjalnych produkcji rolnej wynika, 
że uprawa grzybów może być zaliczana do tychże działów 
tylko w sytuacji, gdy uprawa ta prowadzona jest poza go-
spodarstwem rolnym. Takie stanowisko potwierdzają tak-
że organy podatkowe (zob. interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 stycznia 2013 r., 
sygn. IBPBI/2/423-1374/12/JD).

Z pytania wynika, że spółka prowadzi swoje uprawy 
w gospodarstwie rolnym. Przy czym zakładamy, że gospo-
darstwo to spełnia warunki określone w definicji zawartej 

w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Czyli jest to ob-
szar gruntów stanowiących użytki rolne lub grunty zadrze-
wione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej po-
wierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Warto przypomnieć, że podmioty uzyskujące przychody 
wyłącznie z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi 
dochodowemu (art. 2 ust. 1 updop). Spółka powinna też 
pamiętać o tym, że updop przewiduje zwolnienie z podat-
ku dochodowego przychodów z działalności rolniczej. 
Zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli w roku poprzedzają-
cym rok podatkowy (w przypadku rozpoczęcia działalno-
ści w jej pierwszym roku podatkowym) udział przychodów 
z działalności rolniczej, powiększonych o wartość zużytych 
do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i mate-
riałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwie-
rzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych 
ze wszystkich rodzajów działalności (art. 17 ust. 1 pkt 4e 
updop). Przy czym zwolnienie to nie ma zastosowania do 
dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatko-
wanych na inne cele niż działalność rolnicza (art. 17 
ust. 1a pkt 2 updop).

Sławomir Biliński

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 25 ust. 2a ustawy z 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Czy sprzedaż zwolniona od podatku 
musi być udokumentowana fakturą
PYTANIE
Spółka z o.o. będąca czynnym podatnikiem VAT zamie-
rza sprzedać używany samochód osobowy. Sprzedaż ta 
będzie zwolniona od podatku na podstawie § 13 ust. 1 
pkt 5 rozporządzenia wykonawczego. Czy musi zostać 
udokumentowana przez spółkę fakturą?

ODPOWIEDŹ
Jeżeli sprzedaż nastąpi na rzecz osoby fizycznej nie-

prowadzącej działalności gospodarczej, to wystawie-
nie faktury będzie konieczne tylko na żądanie nabyw-
cy. Jeśli natomiast sprzedaż nastąpi na rzecz innego 
podmiotu, to wystawienie faktury będzie bezwzględnie 
konieczne.

WYJAŚNIENIE
Jednym z obowiązków podatników zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT czynni jest obowiązek wystawiania 
faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży (art. 106 
ust. 1 ustawy o VAT). Pojęcie sprzedaży definiuje art. 2 
pkt 22 ustawy o VAT.

Sprzedaż w rozumieniu tego przepisu stanowią zarówno 
czynności opodatkowane (odpłatne dostawy towarów i od-

płatne świadczenie usług), jak i czynności zwolnione od 
podatku, a w konsekwencji również czynności zwolnione 
od podatku muszą być dokumentowane fakturami. Wyją-
tek od tej zasady dotyczy wyłącznie sprzedaży (opodatko-
wanej lub zwolnionej od podatku) na rzecz osób fizycz-
nych nieprowadzących działalności gospodarczej, które 
nie zażądają wystawienia faktury. Taka sprzedaż nie musi 
być dokumentowana fakturami ze względu na brzmienie 
art. 106 ust. 4 ustawy o VAT.

Oznacza to, że tylko jeżeli nabywcą samochodu będzie 
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, 
która nie zażąda wystawienia faktury, to sprzedaż samo-
chodu nie musi być udokumentowana fakturą. W innych 
przypadku musi zostać udokumentowana przez spółkę 
fakturą.

SŁOWNICZEK
Działy specjalne produkcji rolnej – uprawy w szklar-

niach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzy-
bów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa 
hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgar-
nie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i la-
boratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomo-
fagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek 
oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodar-
stwem rolnym. Nie stanowią działów specjalnych pro-
dukcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w roz-
miarach nieprzekraczających wielkości określonych 
w załączniku nr 2 do updop (art. 2 ust. 3 i 5 updop).

SŁOWNICZEK
Sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłat-

ne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport 
towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa to-
warów.
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VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. zmienią się zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej. Od tego dnia dokumentowa-

nie sprzedaży zwolnionej od podatku fakturami nie będzie bezwzględnie konieczne (art. 106b ust. 2 ustawy o VAT 
w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Wystawianie faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od po-
datku będzie konieczne tylko na żądanie nabywcy zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, 
w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 
ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Dotyczy to również przypadków, gdy nabywcą jest 
osoba prowadząca działalność.

PRZYKŁAD

Spółka A zamierza sprzedać samochód osobowy spółce B. Sprzedaż ta będzie zwolniona od podatku na podstawie 
§ 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wykonawczego. Jeżeli sprzedaż nastąpi przed końcem 2013 r., będzie musiała zo-
stać udokumentowana przez spółkę A fakturą. Jeżeli nastąpi po 31 grudnia 2013 r., na podstawie przepisów obowią-
zujących od 1 stycznia 2014 r., będzie zwolniona od podatku, a fakturę dokumentującą sprzedaż spółka A będzie 
musiała wystawić tylko na żądanie nabywcy.

Kiedy podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktury

Sprzedaż, która nie musi być dokumentowana fakturami

Stan prawny obowiązujący do końca 2013 r. Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzą-
cych działalności gospodarczej, które nie zażądały 
wystawienia faktury

1. Sprzedaż opodatkowana na rzecz podmiotów innych niż 
podatnicy oraz osoby prawne niebędące podatnikami, jeżeli 
podmioty te nie zażądały wystawienia faktury
2. Sprzedaż zwolniona od podatku, jeżeli nabywca nie zażą-
dał wystawienia faktury, nawet gdy prowadzi działalność

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 2 pkt 22 oraz art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● art. 2 pkt 22 i art. 106b ustawy z 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 
2014 r.).

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów 
diety pobrane z tytułu wyjazdu za granicę 
w celu świadczenia usług remontowych
PYTANIE
Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą) świadczy usługi remontowo-budowlane. 
Przedsiębiorca ten otrzymał ofertę wykonania usługi re-
montowej w Niemczech. Czy za okres jej świadczenia 
przysługuje mu prawo do naliczania i zaliczania do 
kosztów uzyskania przychodów wartości diet?

ODPOWIEDŹ
Tak, w przedstawionej sytuacji przedsiębiorca będzie 

uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przy-

chodów wartości diet z tytułu wykonywania podróży 
służbowych do Niemiec. W tym przypadku kwota diety 
wynosi 49 euro za dobę.

WYJAŚNIENIE
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą 

zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet 
z tytułu wykonywanych podróży służbowych (art. 23 ust. 1 
pkt 52 updof). Uprawnienie to przysługuje do wysokości 
diet wynikającej z przepisów rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie na-
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leżności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto-
wej z tytułu podróży służbowej (Dz.U., poz. 167). W odnie-
sieniu do Niemiec wysokość diety to 49 euro za dobę.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działal-
ność gospodarczą za podróże służbowe uważa się wyjaz-
dy poza miejscowość, w której znajduje się ich miejsce 
zamieszkania lub główne miejsce wykonywania działal-
ności gospodarczej (jeżeli główne miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej jest inne niż miejsce zamiesz-
kania). A zatem wyjazd przedsiębiorcy do Niemiec 
w celu wykonania usługi remontowej, o której mowa 
w pytaniu, będzie stanowić podróż służbową w myśl 
art. 23 ust. 1 pkt 52 updof. Przedsiębiorca będzie zatem 
uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przy-
chodów wartości diet z tytułu tej podróży w wysokości 
49 euro za dobę.

Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej oraz li-
mitu na nocleg w poszczególnych państwach (wyciąg)

Lp. Państwo Waluta Kwota 
diety

Kwota limitu 
na nocleg

71 Niderlandy euro 50 130
72 Niemcy euro 49 150
73 Nigeria euro 46 240

Odpowiednie zastosowanie ma w omawianej sytuacji, 
przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 10 maja 2013 r., sygn. 
IPTPB1/415-101/13-4/KO. Czytamy w niej, że:

Wnioskodawca otrzymuje zlecenia od klienta holender-
skiego na wykonanie robót spawalniczo-montażowych. Ro-

boty te mogą być wykonane wyłącznie u zamawiającego, 
dlatego też Wnioskodawca jest zmuszony do odbywania po-
dróży służbowych do Holandii w celu realizacji tych zleceń. 
Wyjazdy w zależności od złożoności zlecenia trwają od 3 do 
8 tygodni. Wnioskodawca ponosi koszty utrzymania, które 
może rozliczyć tylko jako koszty diet z tytułu delegacji za-
granicznej, które to koszty zamierza zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodu. W czasie odbywanych podróży służ-
bowych Wnioskodawca wszystkie prace montażowe i spa-
walnicze wykonuje osobiście na zlecenie podmiotu zagra-
nicznego. Dlatego też bezpośrednie (osobiste) wykonywanie 
przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami należy uznać za podróż służbową, co bezpośred-
nio wypełnia zapis definicji podróży służbowej zawartej 
w Kodeksie pracy. Mając na uwadze opis zdarzenia przy-
szłego przedstawiony we wniosku oraz powołane przepisy 
prawa podatkowego, stwierdzić należy, iż jeżeli usługi 
świadczone przez Wnioskodawcę wykonywane będą w ra-
mach odbywanych przez niego podróży służbowych, to sto-
sownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych może zaliczyć do kosztów uzyskania przy-
chodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodar-
czej wartości diet, za czas tych podróży, do wysokości wska-
zanej w ww. rozporządzeniu.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-

dowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 
z późn. zm.).

Czy należy wystawiać PIT-8C kontrahentom, 
którym przekazano drogie prezenty
PYTANIE
W listopadzie br. przekazaliśmy w celu promocji nasze-
go przedsiębiorstwa drogie prezenty (kosze delikate-
sowe o wartości 300 zł) dyrektorowi współpracującej 
z nami firmy, który jest w niej zatrudniony na umowę 
o pracę, oraz osobie fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą, z którą zamierzamy podjąć współpracę. 
Czy powinniśmy dla tych osób sporządzić informacje 
PIT-8C?

ODPOWIEDŹ
Informację PIT-8C należy sporządzić dla dyrektora 

współpracującej z Państwem firmy, ponieważ z tytułu 
otrzymanego prezentu powstał u niego przychód z in-
nych źródeł. W stosunku do przedsiębiorcy, który po-
tencjalnie ma być Państwa kontrahentem, nie mają 
Państwo obowiązku wystawienia PIT-8C, ponieważ 
otrzymane przez niego świadczenie stanowi dla niego 
przychód z działalności gospodarczej.

WYJAŚNIENIE
Odpowiadając na Państwa pytanie, należy zastanowić 

się, czy u obdarowanych kontrahentów w ogóle powstanie 
przychód i do jakiego źródła go zaliczyć. Ma to istotne zna-
czenie z uwagi na fakt, że informację PIT-8C, o którą Pań-
stwo pytają, trzeba sporządzać jedynie w sytuacji, gdy 
otrzymane przez kontrahenta lub jego pracownika świad-
czenia stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 updof. Jak bowiem wynika z art. 42a updof 
regulującego obowiązek wystawiania tego rodzaju infor-
macji:

(...) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki or-
ganizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 
wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 
ust. 1 (...), od których na podstawie przepisów Ordynacji po-
datkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obo-
wiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego 
podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację 
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według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w termi-
nie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać 
podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca za-
mieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym 
kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 updof za przychody z innych 
źródeł uważa się m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadcze-
nia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 
i 17 updof oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujaw-
nionych źródłach. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 marca 
2010 r., sygn. IBPBII/1/415-954/09/MK:

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szcze-
gólności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł 
ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej katego-
rii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost 
w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatko-
wym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypad-
ku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. 
(...).

W przypadku prezentów przekazanych nieodpłatnie 
kontrahentom i ich pracownikom z całą pewnością może-
my mówić o powstaniu po ich stronie nieodpłatnego 
świadczenia. Nie zawsze jednak będzie ono stanowiło 
przychód z innych źródeł, o czym mowa w dalszej części 
artykułu.

Pracownik kontrahenta. W przedstawionym stanie fak-
tycznym jedynie świadczenia otrzymane przez dyrektora 
będącego pracownikiem Państwa kontrahenta należy zali-
czyć do przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 
updof. Aby jednak musieli Państwo sporządzić dla tej oso-
by informację PIT-8C, należy jeszcze przeanalizować, czy 
otrzymane świadczenie nie korzysta ze zwolnienia na pod-
stawie art. 21 ust. 1 updof. W przedstawionym stanie fak-
tycznym z katalogu zwolnień zawartym w art. 21 updof 
w grę może wchodzić jedynie zwolnienie określone 
w art. 21 ust. 1 pkt 68a updof. Z przepisu tego wynika, że:

(...) wolna od podatku dochodowego jest wartość nieod-
płatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof, 

otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promo-
cją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń 
nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowa-
nia, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika 
świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczenio-
dawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pre-
zent przekazany dyrektorowi zatrudnionemu we współ-
pracującej z Państwem firmie miał wartość przekraczającą 
200 zł, a więc przekraczał określony w art. 21 ust. 1 pkt 68a 
updof limit.

Oznacza to, że w przypadku obdarowanego dyrektora 
będącego pracownikiem firmy, z którą Państwo współpra-
cują, otrzymane świadczenie nie korzysta ze zwolnienia na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a updof. Mają zatem Pań-
stwo obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i przeka-
zania jej w terminie do 28 lutego 2014 r. temu pracowniko-
wi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na 
jego miejsce zamieszkania.

Kontrahent będący przedsiębiorcą. Wartość świad-
czenia otrzymanego przez Państwa potencjalnego kontra-
henta, który prowadzi samodzielnie działalność gospo-
darczą, stanowi dla niego przychód ze źródła przychodów, 
jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 
ust. 1 pkt 3 updof). Wynika to z tego, że przychodem 
z działalności gospodarczej jest również wartość otrzy-
manych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych 
świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2–2b, z za-
strzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 updof (art. 14 ust. 2 
pkt 8 updof). Taka kwalifikacja przychodu z tytułu otrzy-
manego przez przedsiębiorcę prezentu zwalnia Państwa 
z obowiązku sporządzenia dla tej osoby informacji 
PIT-8C. Osoba ta powinna samodzielnie doliczyć wartość 
prezentu do swych przychodów z działalności gospo-
darczej.

Marcin Szymankiewicz

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 20, art. 21 ust. 1 pkt 68a, art. 42a ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Jak rozliczyć wpłatę 
na organizację festynu gminnego
PYTANIE
Firma wpłaciła określoną kwotę na organizację festynu 
gminnego. Jak rozliczyć ten wydatek w kosztach fir-
my? Czy firma jest z tego tytułu podatnikiem VAT? 
Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu.

ODPOWIEDŹ
Podatnikiem VAT jest w przedstawionej sytuacji nie 

firma, lecz gmina organizująca festyn (albo inny pod-

miot organizujący ten festyn dla gminy, jeśli nie jest to 
gminna jednostka budżetowa). Zaliczenie wpłaconej 
kwoty do kosztów uzyskania przychodów jest możliwe 
na podstawie faktury (ewentualnie rachunku) wysta-
wionej przez organizatora festynu.

WYJAŚNIENIE
Z pytania wynika, że firma wpłaciła określoną kwotę na 

rzecz festynu gminnego. Odpowiedź należy rozpocząć od 
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założenia, że wpłata dokonana przez firmę na organizację 
festynu gminnego nie miała charakteru darowizny, lecz zo-
stała dokonana przez firmę jako sponsora w zamian za re-
klamę. W VAT w związku ze sponsoringiem dochodzi do 
podlegającego opodatkowaniu świadczenia usług.

Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wy-
jaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja 
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 21 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP1/443-405/12-6/ISZ) czy 
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Poznaniu z 31 października 2012 r. (sygn. ILPP1/443- 
-728/12-4/KG). W pierwszej z nich czytamy, że:

(...) na podstawie umowy zobowiązaniowej organizator gali 
zobowiązał się do określonego świadczenia na rzecz Spółki, 
a Spółka do wypłaty określonego wynagrodzenia za ww. 
świadczenia. Zatem wykonywane przez organizatora Gali na 
rzecz Wnioskodawcy w ramach zawartej umowy w przedsta-
wionym powyżej kształcie stanowi odpłatne świadczenie usług 
na rzecz Spółki, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy.

Zauważyć jednak należy, że podatnikami z tytułu świad-
czenia usług sponsoringu nie są sponsorzy, lecz sponsoro-
wani – oczywiście jeżeli są podatnikami VAT. Dotyczy to 
również omawianego przypadku.

A zatem podatnikiem VAT jest w przedstawionej w pyta-
niu sytuacji nie firma, lecz gmina organizująca festyn albo 
inny podmiot organizujący festyn dla gminy, o ile nie jest 
to gminna jednostka budżetowa. Podatnikami z tytułu 
czynności wykonywanych przez gminne jednostki budże-
towe są bowiem gminy, co potwierdził NSA w uchwale 
z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13).

W przedstawionej sytuacji to gmina (lub podmiot orga-
nizujący festyn dla gminy) jest obowiązana do rozliczenia 
VAT. W związku z dokonaną wpłatą gmina (lub podmiot 
organizujący festyn dla gminy) powinna wystawić firmie 
fakturę dokumentującą usługi sponsoringu. Fakturę nale-
ży wystawić przy założeniu, że organizująca festyn gmina 
lub inny podmiot są podatnikami VAT czynnymi lub po-
datnikami zwolnionymi, ale zarejestrowanymi jako po-
datnicy VAT czynni. Z faktury tej firma może odliczyć VAT 
na zasadach ogólnych, przy założeniu, że działalność fir-
my jest opodatkowana VAT (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT), 

a gmina nie korzysta ze zwolnienia. Również udokumen-
towany niniejszą fakturą wydatek firma może zaliczyć do 
kosztów (w wysokości netto, jeżeli spółce przysługuje 
prawo do odliczenia VAT z faktury w całości). Wydatki na 
sponsoring – o ile są prawidłowo udokumentowane 
– mogą być zaliczane do takich kosztów, co potwierdzają 
organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indy-
widualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 paź-
dziernika 2012 r., sygn. ILPB3/423-283/12-2/JG). Gdy 
gmina nie jest uprawniona do wystawienia faktury, po-
winna wystawić rachunek.

PRZYKŁAD

Firma X (prowadząca wyłącznie działalność opodat-
kowaną) zobowiązała się wpłacić 1000 zł na festyn 
gminny (organizowany przez jednostkę budżetową 
gminy będącą czynnym podatnikiem VAT) w zamian 
za informowanie w trakcie  festynu o firmie jako jego 
sponsorze. W tej sytuacji gmina powinna wystawić 
firmie X fakturę za usługę sponsoringu na kwotę 
813,01 zł netto + 186,99 zł VAT. Na podstawie tej 
faktury firma X może odliczyć 186,99 zł podatku na-
liczonego oraz zaliczyć 813,01 zł do podatkowych 
kosztów uzyskania przychodów.

VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. nadal podmiot sponsorowany 

będzie zobowiązany do rozliczenia VAT i udokumento-
wania tego świadczenia.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 oraz art. 86 

ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Jak rozliczyć darowiznę przedsiębiorstwa 
lub jego części na rzecz rodziny
PYTANIE
Zamierzam przejść na emeryturę i przekazać firmę sy-
nowi. Jest to przedsiębiorstwo rolno-produkcyjne, 
w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne. Jestem 
czynnym podatnikiem VAT. Czy od tej transakcji należy 
naliczyć VAT?

ODPOWIEDŹ
Nie, ta transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT. 

Nie należy również korygować odliczonego VAT.

WYJAŚNIENIE
Darowizny podlegają VAT, jeżeli przy nabyciu, wytwo-

rzeniu przekazywanych towarów darczyńcy przysługiwało 
prawo do odliczenia VAT (art. 7 ust. 2 ustawy).

Darowizna przedsiębiorstwa

Nie każde jednak takie nieodpłatne przekazanie pod-
lega opodatkowaniu. Z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT wyni-
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ka, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji 
zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa. Transakcja „zbycia” obejmuje w tym 
przypadku wszelkie czynności, w ramach których do-
chodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania rze-
czą jak właściciel, w tym również w formie darowizny. 
Dlatego art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stosuje się odpowied-
nio do darowizny przedsiębiorstwa lub jego zorganizo-
wanej części.

Przepisy o VAT nie zawierają definicji przedsiębior-
stwa, wobec czego dla wyjaśnienia tego pojęcia posiłko-
wo stosuje się regulację zawartą w art. 551 Kodeksu cy-
wilnego (patrz: Słowniczek).

Darowizna przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części w podanym wyżej znaczeniu nie podlega opodat-
kowaniu VAT.

Darowizny 
gospodarstwa rolnego

Przepisy Kodeksu cywilnego definiują gospodarstwo 
rolne w sposób odrębny od przedsiębiorstwa. Mimo od-
rębnych definicji przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.) i go-
spodarstwa rolnego (art. 553 k.c.) są one podobne do 
siebie. Definicja gospodarstwa rolnego uwzględnia jego 
specyfikę. Dlatego organy podatkowe przyjmują, że dla 
celów VAT gospodarstwo rolne spełnia określone w Ko-
deksie cywilnym wymogi właściwe dla przedsiębior-
stwa. Z tego powodu darowizna gospodarstwa rolnego 

wywołuje te same konsekwencje, które powoduje nieod-
płatne przekazanie przedsiębiorstwa.

Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w pi-
śmie Dyrektora IS w Bydgoszczy z 16 maja 2013 r. (sygn. 
ITPP1/443-157/13/MS), który stwierdził, że:

(...) skoro jak wynika z wniosku przedmiotem przekaza-
nia będzie gospodarstwo rolne jako całość (spełniające 
określone w Kodeksie cywilnym wymogi właściwe dla 
przedsiębiorstwa), to czynność ta na podstawie art. 6 
pkt 1 ww. ustawy nie będzie podlegała przepisom ustawy, 
a Pan nie będzie zobowiązany do dokonania korekty po-
datku naliczonego, odliczonego w związku z nabyciem 
składników majątkowych wchodzących w skład tego przed-
siębiorstwa (gospodarstwa rolnego). Natomiast obowią-
zek ewentualnej korekty podatku naliczonego od tych 
składników, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy, zostanie prze-
niesiony na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiąz-
ków zbywcy. Jeżeli jednak Pan (zbywca gospodarstwa) 
prowadził wyłącznie sprzedaż opodatkowaną i nie był zo-
bowiązany do dokonywania korekt, o których mowa 
w art. 91 ust. 1–8 ustawy, to również nabywca przedsię-
biorstwa, o ile również będzie prowadził wyłącznie sprze-
daż opodatkowaną, nie będzie zobowiązany do korekty 
podatku naliczonego, stosownie do postanowień art. 91 
ust. 9 ustawy.

Korekta 
podatku naliczonego

Należy pamiętać, że w przypadku transakcji zbycia 
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsię-
biorstwa nabywca, jako następca prawny, jest zobowią-
zany do dokonywania korekty podatku naliczonego na 
zasadach określonych w art. 91 ust. 1–8 ustawy o VAT 
(art. 91 ust. 9 ustawy o VAT). Nie chodzi tu o odrębną ko-
rektę dokonaną w związku z darowizną przedsiębior-
stwa lub jego zorganizowanej części, ale o kontynuowa-
nie korekty w takim zakresie, w jakim zobowiązany byłby 
do tego zbywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowa-
nej części. Pogląd ten potwierdził NSA w wyroku 
z 28 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1660/10), któ-
ry wyjaśnił, że:

Przepis ten [art. 91 ust. 9 ustawy o VAT – przyp. autora] 
rozstrzyga szczególne zasady dokonywania korekty podat-
ku naliczonego w przypadku zbycia przedsiębiorstwa sa-
modzielnie sporządzającego bilans. W takiej sytuacji, jak 
stanowi ww. przepis, korekta podatku odliczonego określo-

SŁOWNICZEK
Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składni-

ków niematerialnych i materialnych przeznaczony 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmu-
je ono w szczególności:
1)  oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo 

lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsię-
biorstwa),

2)  własność nieruchomości lub ruchomości, w tym 
urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz 
inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ru-
chomości,

3)  prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy 
nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do ko-
rzystania z nieruchomości lub ruchomości wyni-
kające z innych stosunków prawnych,

4)  wierzytelności, prawa z papierów wartościowych 
i środki pieniężne,

5)  koncesje, licencje i zezwolenia,
6)  patenty i inne prawa własności przemysłowej,
7)  majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa 

pokrewne,
8)  tajemnice przedsiębiorstwa,
9)  księgi i dokumenty związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej.

SŁOWNICZEK
Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz 

z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, 
urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą 
stanowić zorganizowaną całość gospo darczą, oraz pra-
wami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego (art. 553 k.c.).
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na w art. 91 ust. 1–8 u.p.t.u. jest dokonywana przez na-
bywcę przedsiębiorstwa. Oznacza to więc, iż zgodnie z za-
sadą neutralności podatku VAT nabywca przedsiębiorstwa 
lub zorganizowanej jego części, jako następca zbywającego, 
jest uprawniony do kontynuowania korekty podatku nali-
czonego. Regulacja nie nakłada na nabywcę przedsiębior-
stwa (jego zorganizowanej części) odrębnego obowiązku 
dokonania korekty, a jedynie zakłada kontynuację korek-
ty, gdy obowiązek taki ciążył na zbywcy. Jeśli więc zbywca 
nie miał obowiązków w zakresie korekty podatku, to obo-
wiązek taki nie ciąży na nabywcy.

VAT 2014
Zasady opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa nie 
ulegną zmianie.

Aneta Szwęch

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 2 pkt 27e, art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).

Czy obowiązek korekty odliczonego VAT 
dotyczy dostaw złomu, 
dla których podatnikiem jest nabywca
PYTANIE
Czy muszę korygować VAT z tytułu nieopłaconej do-
stawy złomu? W październiku 2013 r. minął 150. 
dzień od dnia terminu płatności. Nabycie to było 
ujęte w deklaracji VAT-7 za marzec 2013 r. (wykaza-
ny został podatek należny oraz podatek nali czony).

ODPOWIEDŹ
Nie, korekta nie jest konieczna. Obowiązek korek-

ty nie dotyczy dostaw złomu, dla których podatni-
kiem jest nabywca.

WYJAŚNIENIE
W przypadku nieuregulowania należności wynikają-

cej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub 
świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 
dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego 
w umowie lub na fakturze dłużnik jest obowiązany do 
korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej 
faktury w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. 
dzień od dnia upływu terminu płatności określonego 
w umowie lub na fakturze (art. 89b ust. 1 ustawy 
o VAT).

W związku z przedstawionym pytaniem należy za-
uważyć, że na podstawie wskazanego przepisu podat-
nik jest obowiązany do „korekty odliczonej kwoty po-
datku wynikającej z tej faktury”, czyli z faktury 
dokumentującej dostawę towarów.

Artykuł 89b ust. 1 ustawy o VAT nie ma zastosowania 
w przypadku nieopłacenia faktur dokumentujących do-
stawy i usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, 
tylko do czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 
ustawy, czyli dostawy towarów lub świadczenia usług 
na terytorium kraju. Nie będzie również dotyczył do-
staw złomu, dla których podatnikiem jest nabywca, 
gdyż podstawą do odliczenia VAT w tym przypadku nie 
jest faktura dokumentująca dostawę.

Dlatego obowiązek korekty odliczonego VAT na podsta-
wie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nie powstaje w przypadku 
nieopłacenia faktur dokumentujących:

 ● WNT,
 ● świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabyw-

ca (w szczególności w przypadku importu usług), oraz
 ● dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabyw-

ca (w tym przypadku dostawy towarów wymienionych 
w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, np. złomu).
Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyja-

śnieniach, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w in-
terpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2013 r. (sygn. 
IPPP3/443-79/13-2/JK). Czytamy w niej, że:

(...) z regulacji art. 89b ustawy wynika, iż dłużnik ma obo-
wiązek skorygowania podatku naliczonego wynikającego z fak-
tury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług 
na terytorium kraju. Zatem art. 89b ustawy ma zastosowanie 
jedynie w przypadku faktur dokumentujących dostawę towarów 
lub świadczenie usług na terytorium kraju. Przedmiotowy wnio-
sek natomiast dotyczy faktur dokumentujących wewnątrz-
wspólnotowe nabycie towarów, import usług, zakup usług w za-
kresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych oraz nabycie towarów określonych w załączniku 
nr 11 do ustawy. Zatem w przypadku braku zapłaty po upływie 
150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na faktu-
rze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
oraz import usług Spółka nie będzie zobowiązana do korekty 
podatku naliczonego stosownie do art. 89b ustawy.

PRZYKŁAD

W lutym 2013 r. podatnik X (prowadzący skup złomu) 
kupił złom od podatnika Y. Na podstawie faktury 
wystawionej przez podatnika Y podatnik X wysta-
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wił fakturę wewnętrzną zawierającą podatek należny 
z tytułu dostawy towarów, dla której podatnikiem jest 
nabywca. Podatek z tytułu tej dostawy (należny oraz 
naliczony) podatnik uwzględnił w deklaracji VAT-7 za 
luty 2013 r. Zapłaty za zakup złomu podatnik X nie do-
konał do września, kiedy to upłynął 150. dzień, licząc 
od upływu ustalonego z podatnikiem Y terminu płatno-
ści. Mimo to podatnik X nie musi korygować podatku 
odliczonego na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

VAT 2014
Zasady korzystania z ulgi na złe długi nie zmienią się 

w 2014 r.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 89b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-

warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm.).

Czy wartość ubezpieczenia podróżnego 
wykupywanego pracownikom 
należy doliczać do ich przychodów
PYTANIE
Jesteśmy spółką z o.o. Dla pracowników wysyłanych 
przez nas w zagraniczne podróże służbowe wykupuje-
my ubezpieczenie podróżne (obejmujące ubezpiecze-
nie kosztów leczenia za granicą oraz następstw nie-
szczęśliwych wypadków). Czy wartość ubezpieczeń 
powinniśmy traktować jako opodatkowany przychód 
pracowników?

ODPOWIEDŹ
Zdaniem większości organów podatkowych wykupie-

nie przez pracodawcę dla pracownika odbywającego 
podróż służbową ubezpieczenia kosztów leczenia za 
granicą nie powoduje powstania po jego stronie opo-
datkowanego przychodu. Przychód powstanie tylko 
z tytułu wykupienia pracownikowi ubezpieczenia na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków. 

WYJAŚNIENIE
Przychodami ze stosunku pracy jest między innymi war-

tość otrzymywanych przez pracowników świadczeń oraz 
świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof). 
W związku z tym przepisem mają Państwo wątpliwość, czy 
po stronie pracowników, którzy odbywają podróże służbo-
we, powstaje przychód z tytułu wykupienia dla nich ubez-
pieczenia podróżnego (obejmującego ubezpieczenie kosz-
tów leczenia za granicą oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków).

Większość organów podatkowych uważa, że z tytułu wy-
kupywania pracownikom ubezpieczeń podróżnych nie 
uzyskują oni w ogóle przychodów opodatkowanych tylko 
w zakresie, w jakim pracodawca jest obowiązany do zwro-
tu im kosztów wskazanych w § 19 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysłu-
gujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży 
służbowej. Chodzi tu o zwrot kosztów leczenia zagranicz-
nego w nagłych przypadkach oraz transportu zwłok pra-

cownika do kraju. Przykładowo – w interpretacji indywi-
dualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 lutego 
2013 r., sygn. IPPB2/415-1011/12-4/MG, czytamy, że:

(...) stwierdzić należy, iż:
 ● zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas 

trwania zagranicznej podróży służbowej, tj. każdorazowo 
przed planowaną podróżą i wygasającej po jej zakończe-
niu, obejmującej koszty leczenia zagranicznego (w nagłych 
przypadkach), nie powoduje powstania po stronie pracow-
nika przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych,

 ●  zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas 
trwania zagranicznej podróży służbowej, tj. każdorazowo 
przed planowaną podróżą i wygasającej po jej zakończe-
niu, obejmującej ubezpieczenie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków (NWW), OC za szkody na osobie i rzeczy, 
a także koszty zagubienia bagażu zawierającego firmowy 
sprzęt przewożony przez pracowników, w sytuacji gdy 
uposażonym do polisy jest pracownik, skutkuje powsta-
niem po stronie pracownika przychodu z nieodpłatnego 
świadczenia, który należy zakwalifikować do przychodu 
ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.
Trzeba podkreślić, że organ podatkowy w przywołanej 

interpretacji potwierdził, iż wykupienie przez pracodaw-
cę samodzielnie ubezpieczenia obejmującego koszty le-
czenia za granicą w trakcie odbywanej przez pracownika 
podróży służbowej nie powoduje w ogóle powstania przy-
chodu opodatkowanego. W tym przypadku nie znajduje 
zastosowania zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 
pkt 16 lit. a) updof. W przywołanej wcześniej interpreta-
cji czytamy, że:

(...) gdy pracodawca nie dokonuje zwrotu pracownikowi 
wydatków poniesionych przez pracownika na opłacenie 
m.in. polisy ubezpieczeniowej w zagranicznej podróży służ-
bowej, ponieważ sam dokonuje zakupu przedmiotowej poli-
sy, zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) 
cytowanej ustawy, nie znajduje zastosowania.
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W związku z powyższym, mając na uwadze przywołane ure-
gulowania prawne, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, 
iż zakup przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej w zagra-
nicznej podróży służbowej pracownika, obejmującej koszty le-
czenia zagranicznego (w nagłych przypadkach), nie powoduje 
powstania po stronie pracownika przychodu w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na brak powstawania po stronie pracownika opodatko-
wanego przychodu z tytułu wykupienia dla niego przez 
pracodawcę ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą 
wskazał również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy 
w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2013 r., sygn. 
ITPB2/415-408/13/MN, oraz Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 sierpnia 
2013 r., sygn. ILPB1/415-583/13-6/AG. W pierwszej ze 
wskazanych interpretacji czytamy, że:

(...) równowartość składek z tytułu wykupu przez Wnio-
skodawcę dla pracowników wyjeżdżających w podróże służ-
bowe poza granicami kraju polis ubezpieczeniowych obejmu-
jących koszty leczenia chorób przewlekłych i ich następstw, 
ubezpieczenie assistance, pomoc medyczną, ubezpieczenie 
następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cy-
wilną za szkody wyrządzone na mieniu lub osobie, koszty le-
czenia następstw choroby przewlekłej – w pozostałym zakre-
sie niż wskazany w § 19 rozporządzenia w sprawie wysokości 
oraz warunków ustalania należności przysługujących pra-
cownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej – sta-
nowi przychód tych osób z tytułu nieodpłatnych świadczeń 
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W opinii autora zaprezentowane powyżej stanowisko 
jest błędne. Należy bowiem zauważyć, że podróży służbo-
wych pracownicy nie odbywają w celach prywatnych, lecz 
na polecenie pracodawcy. Oznacza to zatem, że podróży 
służbowych pracownicy nie odbywają nieodpłatnie, lecz za 
wynagrodzeniem przysługującym im na podstawie umowy 
o pracę. Powoduje to, że wszelkie świadczenia otrzymywa-

ne przez pracowników w związku z odbywaną podróżą 
służbową nie generują u nich przychodów z nieodpłatnych 
świadczeń (oczywiście, jeśli są to świadczenia związane 
z odbywaną podróżą służbową). Zatem z tytułu wykupy-
wania przez pracodawców pracownikom odbywającym 
podróże służbowe ubezpieczeń podróżnych pracownicy ci 
nie uzyskują podlegających opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym przychodów ze stosunku pracy. Co istotne, po-
dobne stanowisko reprezentują również niektóre organy 
podatkowe. Jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowi-
cach w interpretacji indywidualnej z 21 lutego 2013 r., 
sygn. IBPBII/1/415-995/12/BD:

(...) kwoty składek polis ubezpieczeniowych poniesione przez 
Spółkę na rzecz pracowników, obejmujących m.in. ubezpiecze-
nie kosztów leczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków, czy też transportu zwłok pracownika do kraju, na 
okres trwania podróży służbowej poza granicami Polski, nie 
będą stanowiły przychodu dla pracownika w rozumieniu przepi-
sów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za 
tym idzie, nie będą rodziły obowiązku podatkowego.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przyjęcie przez spółkę za-
prezentowanego powyżej stanowiska naraża ją na wejście 
w spór z organami podatkowymi. W związku z tym zaleca-
my wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji 
w tej sprawie.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.),

 ● § 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą-
dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167).

Czy przekazywanie kontrahentom produktów 
z nowej oferty stanowi reprezentację
PYTANIE
Jesteśmy importerem sprzętu elektronicznego. Wpro-
wadzając nową ofertę towarów, często przekazujemy 
je swoim najlepszym klientom w celu utrzymania przez 
nich znajomości naszych produktów. Czy w tym zakre-
sie wydatki na nabycie i sprowadzenie towarów do Pol-
ski możemy zaliczać do kosztów podatkowych? Czy też 
są to niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 
wydatki na reprezentację?

ODPOWIEDŹ
Wydatki na nabycie i sprowadzenie wskazanych towa-

rów nie stanowią kosztów reprezentacji. Mogą one być za-
tem przez Państwa zaliczane do kosztów podatkowych.

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są wydatki ponoszone 

przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjąt-
kiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Jednocześnie 
art. 16 ust. 1 pkt 28 updop stanowi, że nie uważa się za kosz-
ty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji.

Interpretacja tego przepisu jest trudna, gdyż ustawodaw-
ca nie zdefiniował pojęcia reprezentacji. W przeszłości moż-
na się było spotkać ze stanowiskiem zaprezentowanym 
w wyroku NSA z 25 maja 2012 r., sygn. II FSK 2200/10, że:

(...) reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czy-
imś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją spo-
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łeczną. Reprezentacją będą wszelkie wydatki, które w sposób 
ponadstandardowy kreują pozytywny wizerunek firmy, 
w tym wobec innych podmiotów, z którymi współpracuje.

Równorzędnie funkcjonowało stanowisko, zgodnie z któ-
rym „reprezentacja” w myśl ustaw podatkowych to „przed-
stawicielstwo, występowanie w czyimś imieniu, w czyimś 
interesie”. W konsekwencji koszty reprezentacji to:

(...) wydatki związane z przedstawicielstwem podatnika 
lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, bez względu 
na ich wystawność lub miejsce świadczenia – wyrok NSA 
z 25 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1445/10.

Obecnie dominuje stanowisko zaprezentowane przez po-
szerzony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego w wy-
roku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Czyta-
my w nim, że:

(...) wyraz „reprezentacja” pochodzi od łacińskiego „repra-
esentatio” oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił 
jego znaczenia i formy. Oznacza to, że „reprezentacja” w ro-
zumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 updop stanowi działanie w celu 
wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku po-
datnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu re-
prezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane 
do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika 
lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku 
podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stwo-
rzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji 
wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik 
w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwy-
puklenie swojej zasobności, profesjonalizmu.

Przyjęcie takiej definicji reprezentacji oznaczałoby, że 
koszty nabycia i sprowadzenia towarów, o których mowa, 
nie są kosztami reprezentacji, a więc mogą być przez Pań-
stwa zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Przeka-

zywanie towarów, o których mowa, nie ma bowiem na celu 
wykreowania i utrwalenia Państwa pozytywnego wizerun-
ku wobec innych podmiotów. Służy ono prezentacji wyro-
bów oraz tworzeniu i umacnianiu ich znajomości na rynku. 
Prowadzi to do wniosku, że koszty nabycia oraz sprowa-
dzenia tych towarów mogą być przez Państwa zaliczane do 
kosztów podatkowych.

Przedstawione stanowisko potwierdza wyrok NSA 
z 12 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2053/11. Wyrok ten 
dotyczył w zasadzie analogicznej sytuacji, tj. podatnika bę-
dącego producentem i dystrybutorem sprzętu oświetlenio-
wego, który zamierzał przekazywać swoim obecnym i po-
tencjalnym kontrahentom produkty i towary handlowe, 
stanowiące element oferty handlowej kierowanej do kon-
trahentów. Celem tych działań miało być ciągłe utrzymy-
wanie dobrej znajomości produktów podatnika przez przy-
szłych i obecnych kontrahentów, a ponadto zwiększenie 
obecności tego podatnika na rynku. Jak stwierdził NSA 
w przywołanym wyroku:

(...) tego rodzaju postępowanie podatnika sprowadza się 
do prezentacji jego wyrobów oraz tworzenia i umacniania ich 
znajomości na rynku. Nie jest to więc budowanie i rozpo-
wszechnianie wizerunku podatnika, ale jego produktów, co 
niewątpliwie, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
nie mieści się w obszarze unormowania art. 16 ust. 1 pkt 28 
updop.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy 
dla usługi najmu, jeżeli termin płatności 
liczony jest od dnia wystawienia faktury

PYTANIE
Moje pytanie dotyczy faktury za wynajem, która powin-
na zostać wystawiona 31 lipca 2013 r. za najem w lipcu, 
a została wystawiona dopiero 13 września 2013 r. Ter-
min płatności określony w umowie to 21 dni od daty wy-
stawienia faktury. Kiedy należy rozpoznać obowiązek 
podatkowy? Faktura została wystawiona zbyt późno.

ODPOWIEDŹ
Skoro faktura została wystawiona dopiero 13 wrze-

śnia 2013 r., w tym dniu rozpoczął się bieg terminu 
płatności najmu za lipiec 2013 r. Oznacza to, że obo-
wiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi najmu 
w lipcu 2013 r. powstał z chwilą otrzymania całości lub 
części zapłaty, nie później jednak niż 4 października 

(21. dnia, licząc od daty wystawienia faktury). Dlatego 
gdy przed 4 października nie nastąpiła płatność, obo-
wiązek podatkowy powstał dopiero w tym dniu.

WYJAŚNIENIE
Do końca 2013 r. obowiązek podatkowy z tytułu świad-

czenia usług najmu powstaje z chwilą otrzymania całości 
lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem termi-
nu płatności określonego w umowie lub fakturze (art. 19 
ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT). Przy czym otrzymanie części 
zapłaty skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego 
w tej części (art. 19 ust. 15 ustawy o VAT).

Nie ma przy tym żadnych przeszkód, aby termin płatno-
ści z tytułu świadczenia usług najmu był uzależniony od 
dnia wystawienia faktury. W takim przypadku ma miejsce 
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szczególna sytuacja polegająca na tym, że – zakładając, iż 
wynajmujący nie otrzyma zapłaty – obowiązek podatkowy 
nie będzie mógł powstać, dopóki nie zostanie wystawiona 
faktura. Należy bowiem zauważyć, że termin wystawiania 
faktur dokumentujących świadczenie usług najmu upływa 
z chwilą powstania obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 1 
rozporządzenia o fakturach w zw. z art. 19 ust. 13 pkt 4 
ustawy o VAT).

Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przedstawionym 
stanie faktycznym. Skoro faktura została wystawiona do-
piero 13 września 2013 r., w tym dniu rozpoczął się bieg 
terminu płatności najmu za lipiec 2013 r. W tej sytuacji 
obowiązek podatkowy powstał z chwilą otrzymania całości 
lub części zapłaty, nie później jednak niż 4 października 
(21. dnia, licząc od daty wystawienia faktury).

Bez wpływu na udzieloną odpowiedź pozostaje fakt, że 
faktura dokumentuje świadczenie usługi najmu za lipiec 
2013 r. Przepis art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT nie wiąże 
sposobu powstawania obowiązku podatkowego przy 
świadczeniu usług najmu od tego, jakiego okresu rozlicze-
niowego usługa ta dotyczy.

Ponadto wbrew twierdzeniu zawartemu w pytaniu faktura 
dokumentująca świadczenie usługi najmu nie została wysta-
wiona zbyt późno, tj. po upływie terminu jej wystawienia. 
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. termin 
wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług naj-
mu wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego. 
Dopóki obowiązek ten nie powstanie, faktura nie może zostać 
wystawiona zbyt późno (nawet jeżeli faktura zostanie wysta-
wiona po okresie rozliczeniowym, którego dotyczy).

VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług najmu powstawać będzie z chwilą wystawienia 

faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret drugie ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.), nie 
później jednak niż w terminie wystawienia faktury, którą należy wystawić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatno-
ści (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.). Oznacza to, że nadal sposób po-
wstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług najmu nie będzie zależał od tego, jakiego okresu rozlicze-
niowego usługa ta dotyczy. Wcześniejsza zapłata, przed powstaniem obowiązku podatkowego, nie będzie powodować 
powstania tego obowiązku.

Gdyby w omawianej sytuacji miały zastosowanie przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r., obowiązek podatkowy 
powstałby nie 4 października (w dniu upływu terminu płatności), lecz 13 września (w dniu wystawienia faktury).

Zdarzenia wyznaczające moment powstania obowiązku podatkowego dla usług najmu

Zdarzenie
Czy wpływa na moment powstania obo-
wiązku podatkowego przy świadczeniu 

usług najmu do końca 2013 r.?

Czy wpływa na moment powstania 
obowiązku podatkowego przy świadcze-

niu usług najmu od 1 stycznia 2014 r.?
Otrzymanie części lub całości zapłaty TAK NIE
Wystawienie faktury NIE TAK
Upływ terminu płatności TAK TAK

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 19 ust. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust. 15 ustawy z 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr  77, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 
2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, 
wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz li-
sty towarów i usług, do których nie mają zastosowania 

zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, 
poz. 360 z późn. zm.),

 ● art. 19a ust. 3, art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b) tiret drugie, 
art. 19a ust. 7, art. 106b ust. 1 pkt 4 oraz art. 106i ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm. w brzmieniu obowią-
zującym od 1 stycznia 2014 r.).

Kiedy rozliczać fakturę 
wystawioną przed dostawą towarów
PYTANIE
Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. W ramach pro-
wadzonej działalności zawiera umowy handlowe na 
dostawy swoich wyrobów. W umowach zawarty jest 
zapis dotyczący przeniesienia prawa do dysponowa-

nia towarem jako właściciel w momencie dostawy/do-
starczenia wyrobu do odbiorcy. Całkowite ryzyko 
związane z towarem po stronie sprzedawcy/spółki 
spoczywa do momentu dostarczenia towaru do punk-
tu odbioru kupującego. Punktem odbioru jest siedzi-
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ba kupującego lub jego magazyn albo bezpośrednio 
sklep. Jako dokument wydania towaru spółka wysta-
wia WZ, do którego jest wystawiana faktura sprzedaży. 
Szczególnym przypadkiem są dostawy dokonywane na 
przełomie miesiąca, gdy wydanie towaru z magazynu 
następuje w ostatnim dniu miesiąca; w tym samym 
dniu spółka wystawia WZ i fakturę sprzedaży. Towar 
zostaje wydany przewoźnikowi, który dostarcza go 
w pierwszym dniu następnego miesiąca. W którym 
okresie rozliczeniowym spółka powinna rozliczyć VAT 
od takich dostaw?

ODPOWIEDŹ
VAT od takich dostaw powinien być rozliczony w mie-

siącu, w którym dokonano dostawy. Data wystawienia 
faktury nie ma w tym przypadku znaczenia.

WYJAŚNIENIE
Obecnie obowiązek podatkowy w VAT powstaje 

z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli 
podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez 
niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje 
z chwilą wydania towaru jednej z tych osób. Jeżeli jed-
nak dostawa towarów lub wykonanie usługi powinny 
być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy po-
wstaje z chwilą wystawienia faktury, ale nie później niż 
siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania 
usługi (art. 19 ust. 4 ustawy).

Faktury wystawia się, co do zasady, nie później niż siód-
mego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi 
(§ 9 ust. 1 rozporządzenia o fakturach). Sporna jest jednak 
dopuszczalność wystawiania faktur przed wydaniem towa-
ru lub wykonaniem usługi. Gdy stosujemy zasadę ogólną, 
przepisy nie przewidują takiej możliwości, ale tego nie za-
braniają.

Zdaniem organów podatkowych jest to postępowanie 
niedopuszczalne (patrz: pismo Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 8 października 2010 r., sygn. IPPP2-443- 
-522/10-4/AK). Mimo to pozwalają na rozliczanie takich 
faktur, gdyż nie jest to pusta faktura w rozumieniu art. 108 
ustawy (z artykułu tego wynika obowiązek zapłaty VAT 
z pustej faktury, bez możliwości rozliczenia jej w deklara-
cji). O tego rodzaju fakturze możemy mówić, gdy nie do-
kumentuje żadnej rzeczywistej czynności. Fakturę wysta-
wioną przed dokonaniem dostawy rozliczamy w miesiącu 
powstania obowiązku podatkowego. I tutaj powstaje kolej-
ny problem – czy według:

 ●  art. 19 ust. 1 ustawy – tj. z chwilą wydania towaru,
 ●  art. 19 ust. 4 ustawy – tj. z chwilą wystawienia faktury.

Pierwsze stanowisko należy uznać za prawidłowe. Jak 
czytamy w wyroku NSA z 8 listopada 2012 r. (sygn. akt 
I FSK 39/12):

Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi, poza wy-
jątkami przewidzianymi wprost w ustawie o podatku od to-
warów usług – niemającymi jednak zastosowania do usług 
reklamowych, nie będzie potwierdzeniem wykonania danej 
opodatkowanej czynności, a jedynie zapowiedzią wykonania 
jej w przyszłości. W takim przypadku faktura taka nie będzie 
powodować powstania obowiązku podatkowego, na podsta-
wie art. 19 ust. 4 ustawy o VAT.

W rozpoznawanym przypadku zatem, w sytuacji gdy 
spółka wystawi fakturę przed wykonaniem usługi, obowią-
zek podatkowy powstanie z chwilą faktycznego wykonania 
usługi reklamowej, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, 
z zastrzeżeniem, że spółka nie wystawi w ciągu siedmiu 
dni od tego zdarzenia faktury potwierdzającej wykonanie 
tej usługi, wtedy bowiem obowiązek ten powstanie z dniem 
wystawienia takiej faktury.

Wprawdzie sąd zajmował się fakturami wystawionymi 
przed wykonaniem usługi, ale ta sama zasada ma zastoso-
wanie do dostaw.

Dlatego w Państwa przypadku, gdy dostawa ma miejsce 
na przełomie miesiąca, VAT należy rozliczyć w miesiącu 
dokonania dostawy, tj. przekazania towarów nabywcy, 
a nie w miesiącu, w którym wystawiono fakturę. Istotne 
znaczenie dla ustalenia daty dokonania dostawy mają 
ustalenia umowne. Dla określenia momentu wydania to-
warów znaczenie będą miały też formuły Incoterms, na ja-
kich dana dostawa towarów jest zrealizowana (jeśli określo-
no te warunki). Zasadniczo bowiem za moment dostawy 
towarów trzeba będzie uznać moment, w którym na na-
bywcę przechodzą ciężary i korzyści związane z rzeczą 
(zgodnie z warunkami danej klauzuli Incoterms).

Dostawa może mieć miejsce w przypadku:
 ●  dostarczenia towaru do magazynu odbiorcy – z chwilą 

objęcia towaru w posiadanie przez odbiorcę, czyli zwy-
kle z chwilą wyładowania i pokwitowania odbioru,

 ●  odebrania towaru z magazynu dostawcy – z chwilą zała-
dowania i pokwitowania odbioru,

 ●  wysłania towaru przez przewoźnika – z chwilą przejęcia 
towaru przez przewoźnika, gdy sprzedawca nie ponosi 
ryzyka utraty towaru.
W Państwa przypadku, skoro całkowite ryzyko związane 

z towarem po stronie Państwa spółki jako sprzedawcy spo-
czywa do momentu dostarczenia towaru do punktu odbio-
ru kupującego, jest to moment wydania towaru. Najwcze-
śniej w tym dniu powstanie obowiązek podatkowy, jeżeli 
wcześniej nie została wpłacona zaliczka.

VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. w przypadku dostawy towarów powstanie obowiązku podatkowego związane będzie przede wszyst-

kim z momentem jej dokonania. Nie będzie zaś miała znaczenia chwila wystawienia faktury. Dlatego od 1 stycznia 2014 r. 
zniknie problem, kiedy należy rozliczyć takie faktury, tj. w dacie ich wystawienia czy w dacie wydania towaru. Zawsze będzie 
to data wydania towaru. Jednocześnie już wprost z ustawy będzie wynikać możliwość wystawiania faktur przed dokonaniem 
dostawy. Faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru.
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Jednocześnie wydłużono termin na wystawienie takiej faktury. Będzie trzeba ją wystawić nie później niż 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.

Ustalanie obowiązku podatkowego i terminy wystawiania faktur przy dostawie towarów
Terminy 2013 r. 2014 r.

powstania obowiązku podatkowe-
go dla dostaw towarów

 ● z chwilą wydania towarów, gdy nie 
istnieje obowiązek wystawienia fak-
tury lub gdy ją wystawiono przed do-
konaniem dostawy

 ● z chwilą wystawienia faktury, nie 
później niż siódmego dnia od dnia 
wydania towarów

 ● z chwilą wydania towarów

wystawienia faktury dla dostaw 
towarów

 ● nie później niż 7. dnia od dnia wyda-
nia towarów

 ● nie później niż 15. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym doko-
nano dostawy towaru

 ● nie wcześniej niż 30. dnia przed do-
konaniem dostawy towaru

Marcin Jasiński

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.),

 ● art. 19a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).

Czy są kosztem podatkowym wydatki związane 
z udzielaniem świadczeń medycznych 
ponad limit wynikający z umowy z NFZ
PYTANIE
Spółka akcyjna jest podmiotem leczniczym i prowadzi 
działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 
medycznych (prowadzi przychodnię). Spółka okreso-
wo przekazuje do Narodowego Funduszu Zdrowia 
(NFZ) informację zawierającą wykaz wykonanych 
usług medycznych, który podlega weryfikacji przez 
Fundusz. Następnie Fundusz przekazuje spółce infor-
mację zwrotną, w której wskazuje usługi (świadcze-
nia/procedury), które spełniają jego zdaniem warunki 
do ich sfinansowania przez Fundusz, oraz usługi, na 
których sfinansowanie Fundusz nie wyraża zgody. Na 
podstawie informacji zwrotnej z Funduszu spółka wy-
stawia na NFZ fakturę dokumentującą wyświadczone 
przez spółkę usługi medyczne, która jest podstawą do 
wypłaty przez NFZ należnego spółce wynagrodzenia. 
Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z usłu-
gami medycznymi, na których finansowanie nie wyra-
ża zgody NFZ (np. nadwykonania), mogą być przez 
spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ
Tak, spółka może zaliczać takie wydatki do kosztów 

uzyskania przychodów. Zależnie od rodzaju świad-

czeń, których wydatki te dotyczą, stanowią one koszty 
pośrednio związane z przychodami albo koszty bezpo-
średnio związane z przychodami. 

WYJAŚNIENIE
Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone 

przez podatników w celu osiągnięcia przychodów lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wy-
jątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosz-
tów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 updop). Należy 
zwrócić uwagę na zwrot „w celu osiągnięcia przychodów”. 
Zwrot ten należy interpretować jak w wyroku Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 listopada 
2010 r. (sygn. I SA/Łd 943/10), który stwierdził że:

(...) koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod 
kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodu, 
a nie niezbędności i rezultatu, jaki przyniosły w postaci kon-
kretnego przychodu.

W przedstawionej sytuacji spółka ponosi koszty świadcze-
nia usług medycznych. Koszty te są ponoszone przez spółkę 
w celu osiągnięcia przychodu, tj. uzyskania wynagrodzenia od 
NFZ. To, że nie w każdym przypadku wynagrodzenie to jest 
otrzymywane (gdyż nie zawsze NFZ wyraża zgodę na sfinan-
sowanie), faktu tego nie zmienia, tj. nie powoduje, że koszty 
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świadczenia usług medycznych przestały być ponoszone przez 
spółkę w celu osiągnięcia przychodu. Prowadzi to do wniosku, 
że – skoro żaden z przepisów art. 16 ust. 1 updop nie wyłącza 
możliwości zaliczania tego typu kosztów do kosztów uzyska-
nia przychodów – wydatki ponoszone przez spółkę w związku 
z usługami medycznymi, na których finansowanie nie wyraża 
zgody NFZ, mogą być przez spółkę zaliczane do kosztów uzy-
skania przychodów.

Co istotne, stanowisko to potwierdzają organy podatko-
we w udzielanych wyjaśnieniach. Jako przykład można 
wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skar-
bowej w Katowicach z 30 lipca 2013 r. (sygn. IBP-
BI/2/423-564/13/SD) czy interpretację indywidualną Dy-
rektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 sierpnia 2013 r. 
(sygn. ILPB3/423-234/13-3/AO). W drugiej ze wskaza-
nych interpretacji czytamy, że:

(...) wydatki dotyczące wykonania przez Spółkę usług 
medycznych, na których sfinansowanie początkowo nie wy-
raża zgody NFZ, można uznać za koszty uzyskania przycho-
dów Spółki. Spełnione bowiem zostaną przesłanki wynika-
jące z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych – przedmiotowe wydatki pozostają w związku 
przyczynowo-skutkowym z możliwością osiągania przycho-
dów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Spółkę.

Należy dodać, że wydatki spółki stanowią koszty pośred-
nio związane z przychodami, a więc są potrącalne w dacie 
ich poniesienia (zgodnie z art. 15 ust. 4d updop). Potwier-
dził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w cytowanej 
już interpretacji, stwierdzając, że:

(...) skoro w momencie wykonania danej usługi medycznej 
ponad limit wynikający z umowy zawartej z NFZ lub w przy-
padku, gdy dana usługa nie spełnia warunków formalnych 
do finansowania przez NFZ – świadczenia takie nie są uzna-
ne przez NFZ – poniesione na te usługi wydatki należy kwali-
fikować do kosztów „pośrednich”, gdyż nie mają one bezpo-
średniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach 
Spółki, ale ich poniesienie jest warunkiem ich uzyskania.

Nie jest tak jednak zawsze. Jak bowiem wskazał Dyrek-
tor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidual-
nej z 31 sierpnia 2012 r. (sygn. ILPB3/423-200/12-6/AO):

(...) wydatki poniesione przez Spółkę w związku z wykonywa-
niem usług medycznych, na których finansowanie nie wyraża 
zgody NFZ, udzielanych w sytuacji zagrożenia życia lub zdro-
wia, stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów (...).

Możliwość zaliczania przedmiotowych wydatków do 
kosztów podatkowych wynika z faktu, że podmiotom lecz-
niczym udzielającym świadczeń zdrowotnych osobie, któ-
ra potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świad-
czenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, 
przysługuje roszczenie o zapłatę od NFZ, nawet jeżeli jest 
to świadczenie ponadlimitowe (zob. wyrok Sądu Najwyż-
szego z 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt V CSK 533/07).

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 15 ust. 1, 4 i 4d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397 z późn. zm.).

Jak dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy 
po zaprzestaniu jej używania
PYTANIE
Podatniczka zakończyła działalność ewidencjonowaną 
za pomocą kasy fiskalnej przed upływem trzech lat. 
Musi zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej. Jak to zapi-
sać w deklaracji?

ODPOWIEDŹ
Zwrotu ulgi należy dokonać na rachunek urzędu skar-

bowego. Zwrotu tego nie rozliczamy w deklaracji VAT.

WYJAŚNIENIE
Podatnicy zobowiązani są do zwrotu odliczonych lub 

zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas reje-
strujących, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia 
ewidencjonowania (art. 111 ust. 6 ustawy o VAT):

 ● zaprzestaną ich używania lub
 ● nie dokonają w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy 

do obowiązkowego przeglądu technicznego przez wła-
ściwy serwis,

 ● naruszą warunki związane z odliczeniem tych kwot, 
określonych w rozporządzeniu w sprawie odliczeń.

Przepisy o VAT nie definiują pojęcia „zaprzestanie uży-
wania”. Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Byd-
goszczy w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 
2012 r. (sygn. ITPP1/443-153/12/KM):

(...) termin „zaprzestanie używania” zawarty w przepi-
sie art. 111 ust. 6 ustawy należy interpretować w ten spo-
sób, iż bez znaczenia pozostać muszą przyczyny, z jakich 
podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą 
kasy rejestrującej, tzn. czy zaprzestanie używania było wy-
nikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało 
bezpośrednio z zaplanowanego działania.

Z kolei w interpretacji z 19 października 2012 r. 
(sygn. ITPP1/443-893/12/AJ) wyraził pogląd, że za-
przestanie używania kasy fiskalnej oznacza sytuację, 
w której podatnik definitywnie, a nie czasowo, zakoń-
czył jej używanie.

Szczegółowe przesłanki oraz zasady zwrotu ulgi za za-
kup kas określa § 6 rozporządzenia w sprawie odliczeń. 
Do zdarzeń powodujących obowiązek zwrotu odliczonej 
ulgi zaliczają się również m.in.:

 ● zaprzestanie działalności,
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 ● otwarcie likwidacji,
 ● ogłoszenie upadłości.
Obowiązek zwrotu ulgi dotyczy tylko tych kas, z który-

mi związane są ww. zdarzenia. Zwrotu odliczonych lub 
zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestru-
jących należy dokonać na rachunek urzędu skarbowego 
w terminie do 25. dnia następującego po miesiącu lub 
kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające 
dokonanie takiego zwrotu, czyli w omawianej sytuacji do 
25. dnia następującego miesiąca, w którym zlikwidowa-
na została działalność ewidencjonowana za pomocą kasy 
fiskalnej.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że w omawianej sytuacji podatniczka roz-
poczęła ewidencjonowanie obrotu z zastosowa-
niem kasy rejestrującej w prowadzonym przez sie-
bie sklepie od 1 marca 2011 r. Od zakupu kasy 
odliczyła ulgę w kwocie 650 zł. Z dniem 30 wrze-
śnia 2013 r. zlikwidowała działalność. Ponieważ za-
przestanie prowadzenia działalności nastąpiło 
przed upływem trzech lat od rozpoczęcia ewiden-

cjonowania, zobowiązana jest do zwrotu odliczonej 
kwoty najpóźniej do 25 października 2013 r.

Obowiązujące wzory deklaracji VAT nie przewidują 
miejsca na wykazywanie w nich kwoty zwracanej ulgi na 
zakup kas. W konsekwencji ulgę tę należy zwrócić bez-
pośrednio na rachunek urzędu skarbowego.

VAT 2014
Zasady zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej nie 

ulegną zmianie. Nadal podatnik będzie musiał dokonać 
zwrotu ulgi na rachunek urzędu skarbowego w termi-
nie do 25. dnia następującego po miesiącu lub kwarta-
le, w którym powstały okoliczności uzasadniające do-
konanie takiego zwrotu ulgi.

Anna Potocka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 111 ust. 6 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

rów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
 ● § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. 

w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup 
kas rejestrujących (Dz.U. nr 257, poz. 1733 z późn. zm.).

Czy podatnik musi ustalać wartość środka trwałego 
na podstawie wyceny rzeczoznawcy, 
jeżeli jest ona wyższa od ceny nabycia

PYTANIE
Nabyłem do działalności samochód osobowy. Jestem 
zwolniony z VAT. Cena nabycia z faktury to 8000 zł 
brutto. Miesiąc później otrzymałem od rzeczoznawcy 
operat z wyceną tego samochodu na kwotę 30 000 zł. 
Czy o różnicę, tj. 22 tys. zł, zwiększam wartość począt-
kową samochodu jako środka trwałego?

ODPOWIEDŹ
Czytelnik powinien ustalić wartość początkową na-

bytego środka trwałego na podstawie otrzymanej fak-
tury, tj. w wysokości 8000 zł. W tym przypadku nie ma 
znaczenia, że rzeczoznawca oszacował cenę rynkową 
samochodu w wyższej wysokości.

WYJAŚNIENIE
W przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego za 

wartość początkową tego środka uważa się cenę jego naby-
cia (art. 22g ust. 1 pkt 1 updof).

Z pytania wynika, że cena nabycia samochodu osobo-
wego wyniosła 8000 zł brutto na podstawie faktury wy-
stawionej przez sprzedawcę. Ta otrzymana przez Czytel-

nika faktura stanowi podstawę do ustalenia wartości 
początkowej samochodu, a nie wycena określona przez 

SŁOWNICZEK
Cena nabycia to kwota należna zbywcy, powiększona 
o koszty związane z zakupem naliczone do dnia prze-
kazania środka trwałego lub wartości niematerialnej 
i prawnej do używania, a w szczególności o koszty 
transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia 
w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia progra-
mów oraz systemów komputerowych, opłat notarial-
nych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz po-
mniejszona o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem 
przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami po-
datek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczo-
nego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwo-
ty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot 
różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od to-
warów i usług. W przypadku importu cena nabycia 
obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składni-
ków majątku (art. 22g ust. 3 updof).



Podatki w pytaniach i odpowiedziach

Poradnik Gazety Prawnej nr 46 (812)  | 3110–16 grudnia 2013

rzeczoznawcę. Ustalenie wartości początkowej na pod-
stawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę by-
łoby możliwe jedynie w przypadku, gdyby Czytelnik na-
był samochód przed założeniem ewidencji środków 
trwałych (w praktyce przed rozpoczęciem działalności 
gospodarczej) i nie mógł ustalić ceny jego nabycia, 
tj. gdyby nie posiadał dowodów ich zakupu (np. faktu-
ry) – art. 22g ust. 8 updof. Z pytania nie wynika, jaka 
była przyczyna sporządzenia przez rzeczoznawcę wyce-
ny nabytego samochodu. Nie stanowi ona jednak pod-

stawy do zmodyfikowania wartości początkowej samo-
chodu ustalonej na podstawie otrzymanej przez 
Czytelnika od sprzedawcy faktury.

Krzysztof Rustecki

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 22g ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o po-

datku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 361 z późn. zm.).

Czy można rozliczać usługi budowlane 
w dacie wystawienia faktury

PYTANIE
Spółka jest producentem stolarki budowlanej. Świad-
czy też usługi montażu własnych produktów w obiek-
tach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11) oraz 
innych budynkach i budowlach. Czy będzie mogła 
opodatkować VAT te usługi w dniu wystawienia fak-
tury (okres rozliczeniowy danego miesiąca), nawet 
jeśli nie otrzyma jeszcze zapłaty i nie upłynął 
30. dzień od wykonania usługi montażu?

ODPOWIEDŹ
Do końca 2013 r. taki sposób rozliczeń jest niepra-

widłowy. Będzie on możliwy od 2014 r. dla usług wy-
konanych już w nowym roku. 

WYJAŚNIENIE
Dla usług budowlanych obowiązek podatkowy po-

wstaje na zasadach szczególnych określonych w art. 19 
ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy o VAT. Według nich w przy-
padku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-
-montażowych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jed-
nak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

Oznacza to, że w zakresie wykonywania usług bu-
dowlanych lub budowlano-montażowych dla powstania 
obowiązku podatkowego podstawowe znaczenie ma 
dzień otrzymania zapłaty (całości lub części). Zasada ta 
ma zastosowanie, jeżeli nabywca, na rzecz którego 
usługa była świadczona, dokona zapłaty przed upły-
wem 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. W prze-
ciwnym wypadku 30. dnia od realizacji usługi obowią-
zek podatkowy powstaje z mocy prawa. O momencie 
powstania obowiązku podatkowego nie decyduje data 
wystawienia faktury. Ustawodawca określił, kiedy 
w przypadku świadczenia usług budowlanych należy 
wystawić fakturę. Dla usług budowlanych fakturę wy-
stawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku 
podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powsta-
niem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia w sprawie faktur).

Są to przepisy szczególne. Mają one pierwszeństwo 
stosowania przed przepisem ogólnym, który określa 
termin rozliczenia w dacie wystawienia faktury, pod 
warunkiem że faktura została wystawiona najpóźniej 
siódmego dnia od dnia wykonania usługi.

Dlatego obowiązek podatkowy z tytułu wykonania robót 
budowlano-montażowych należy rozpoznać na zasadach 
obowiązujących w przepisie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy.

Jeśli więc spółka nie otrzyma zapłaty i nie upłynie 
30. dzień od wykonania usługi montażu, to nie może 
uznać, że obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu 
wystawienia faktury. Poza tym takie postępowanie jest 
niekorzystne, gdyż spółka rozliczy wcześniej VAT, mimo 
braku zapłaty. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 19 
ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy, w przypadku braku zapłaty 
przy świadczeniu usług budowlano-montażowych, po-
wstaje 30. dnia, licząc od dnia wykonania tych usług.

PRZYKŁAD

Spółka wykonała usługę budowlaną 30 paździer-
nika i tego dnia wystawiła fakturę. Termin płat-
ności ustalono na 14 dni od dnia wystawienia fak-
tury. Klient zapłacił 9 listopada. Obowiązek 
podatkowy powstał w listopadzie (data zapłaty, bo 
nie upłynęło 30 dni od dnia wykonania usługi). 
Nie ma znaczenia data wystawienia faktury.

Obecnie obowiązujące przepisy są niezgodne z art. 66 
dyrektywy UE. Trybunał zajmował się zgodnością polskich 
przepisów dotyczących powstania obowiązku podatkowe-
go dla usług transportowych, które należą do tej samej gru-
py przepisów (obowiązek podatkowy powstaje w tym sa-
mym terminie). Ponieważ Trybunał wprost odnosił się do 
usług transportowych, organy podatkowe nadal kwestio-
nują stosowanie zasad ogólnych do usług budowlanych.

Od 1 stycznia 2014 r. polskie przepisy zostaną dosto-
sowane do regulacji dyrektywy UE.
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VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. w przypadku usług budowlanych nadal będą obowiązywać szczególne terminy powstania 

obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy o VAT). Termin ten jednak, inaczej niż do tej pory, 
będzie wyznaczała data wystawienia faktury. Dotyczy to świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażo-
wych. Gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwi-
lą upływu terminów wystawienia faktury. Jeżeli przed wykonaniem usługi świadczący usługę otrzyma całość lub 
część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej 
otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Dla usług budowlanych określono również szczególne terminy wystawiania faktur. Fakturę trzeba będzie wystawić 
nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług (art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy). Jednocześnie faktury nie będzie 
można wystawić wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem całości albo części zapłaty. Nowe 
regulacje wydają się zbliżone do obecnych. Tak jednak nie jest. Przeanalizujmy to na wcześniejszym przykładzie.

PRZYKŁAD

Spółka wykonała usługę budowlaną 30 października i tego dnia wystawiła fakturę. Termin płatności ustalono 
na 14 dni od dnia wystawienia faktury. Klient zapłacił 9 listopada. Gdy zastosujemy regulacje obowiązujące od 
2014 r., należy uznać, że obowiązek podatkowy powstał 30 października, tj. w dacie wystawienia faktury. Spół-
ka musi rozliczyć VAT w deklaracji za październik. Gdyby faktura została wystawiona np. 2 listopada, to według 
nowych zasad obowiązek podatkowy powstałby w listopadzie.
Jak z tego wynika, podatnik, który nie chce rozliczać VAT wcześniej, niż to konieczne, powinien powstrzymać 
się z wystawieniem faktury do 30. dnia od dnia wykonania usługi, mimo że przepisy pozwalają na wystawienie 
faktury nawet 30 dni przed wykonaniem usługi budowlanej. Należy jeszcze wskazać na jedną rzecz. Od 2014 r. 
data zapłaty nie będzie miała znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego, chyba że nastąpi przed wyko-
naniem usługi; wtedy jest traktowana jako zaliczka.

Usługi budowlane – moment wystawienia faktury i powstania obowiązku podatkowego

Terminy 2013 r. 2014 r.

powstania obowiązku podatkowego 
dla usług budowlanych

 ●  z chwilą otrzymania całości lub 
części zapłaty, nie później jednak 
niż 30. dnia, licząc od dnia wyko-
nania tych usług

 ●  z chwilą wystawienia faktury, nie 
później niż z upływem terminu 
wystawienia faktury

 ●  z chwilą otrzymania zaliczki 
przed wykonaniem usługi

wystawienia faktury dla usług bu-
dowlanych

 ●  nie później niż z chwilą powstania 
obowiązku podatkowego i nie 
wcześniej niż 30. dnia przed po-
wstaniem obowiązku podatko-
wego

 ●  nie później niż 30. dnia od dnia 
wykonania usług, ale nie wcze-
śniej niż 30. dnia przed wykona-
niem usługi

 ●  do 15. dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym 
otrzymano zaliczkę, ale nie 
wcześniej niż 30. dnia przed 
otrzymaniem, całości lub części 
zapłaty, w przypadku faktur za-
liczkowych

Marcin Jasiński

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy z 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.),

 ● art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. 
zm., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.).
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Kiedy rozliczyć transakcję eksportową przy braku 
dokumentów potwierdzających procedurę wywozu

PYTANIE
Towar wyjechał w maju poza Unię. Nie otrzymaliśmy 
potwierdzenia zgłoszenia do procedury celnej ani od-
prawy do chwili złożenia deklaracji za maj. Dlatego 
w ogóle nie wykazaliśmy sprzedaży w deklaracji za 
maj. W czerwcu również potwierdzenia nie było, więc 
wykazaliśmy sprzedaż ze stawką krajową. Po złożeniu 
deklaracji otrzymaliśmy informację, że potwierdzenia 
nie będzie, ponieważ odbiorca nie dopełnił wymaga-
nych formalności. Czy w takiej sytuacji deklaracje spo-
rządziliśmy prawidłowo? Czy sprzedaż ze stawką kra-
jową została prawidłowo wykazana w czerwcu? Czy 
należało dokonać korekty maja i tam wykazać sprze-
daż ze stawką krajową?

ODPOWIEDŹ
Nie, deklaracje zostały sporządzone nieprawidłowo. 

Rozliczenia transakcji należało dokonać w rozliczeniu 
za maj, a nie za czerwiec. Dlatego należy złożyć korek-
ty deklaracji za maj i za czerwiec.

WYJAŚNIENIE
Transakcje eksportowe podlegają szczególnym zasadom 

rozliczania VAT. Do eksportu towarów zastosowanie ma 0% 
stawka VAT, pod warunkiem jednak spełnienia warunku po-
siadania przez podatnika, przed upływem terminu do złoże-
nia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, 
w którym powstał obowiązek podatkowy od dostawy, doku-
mentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 
Unii Europejskiej. Obecnie przepisy określają, przykładowo, 
jakie to mogą być dokumenty (art. 41 ust. 6a ustawy):
1)  dokument w formie elektronicznej otrzymany z syste-

mu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń 
wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wy-
druk tego dokumentu;

2)   dokument w formie elektronicznej pochodzący z syste-
mu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń 
wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli 
zapewniona jest jego autentyczność;

3)  zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone 
poza systemem teleinformatycznym służącym do ob-
sługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwier-
dzona przez urząd celny.

Zatem za dokument potwierdzający wywóz towarów 
poza terytorium Wspólnoty uznaje się m.in. elektroniczny 
komunikat IE-599 przesłany przez urząd celny wywozu.

W sytuacji gdy warunek posiadania ww. dokumentów 
nie zostanie spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy 
w ewidencji prowadzonej dla celów VAT za dany okres roz-
liczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując 0% stawkę 
VAT, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdza-
jącego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty przed 
upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten 
następny okres. W przypadku nieotrzymania tego doku-
mentu również w tym terminie zastosowanie mają stawki 
właściwe dla dostawy danego towaru na terytorium kraju.

Należy jednak mieć na uwadze, że możliwość przesunię-
cia rozliczenia eksportu towarów do następnego okresu 
rozliczeniowego z zastosowaniem 0% stawki VAT lub sta-
wek krajowych jest możliwa w sytuacji:

 ● nieotrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz to-
waru poza terytorium UE przed upływem złożenia de-
klaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w któ-
rym powstał obowiązek podatkowy od dostawy,

 ● posiadania dokumentu celnego potwierdzającego proce-
durę wywozu, o czym stanowi przepis art. 41 ust. 8 ustawy.
Z przedstawionej w pytaniu sytuacji wynika, że firma nie 

posiadała dokumentu celnego potwierdzającego procedu-
rę wywozu. Nie został zatem spełniony warunek umożli-
wiający przesunięcie rozliczenia do następnego okresu 
rozliczeniowego. W konsekwencji należało dokonać korek-
ty rozliczenia za maj i wykazać w niej sprzedaż opodatko-
waną krajową stawką VAT, jeżeli w tym miesiącu powstał 
obowiązek podatkowego od przedmiotowej dostawy.

Trzeba zauważyć, że odnośnie do momentu powstania 
obowiązku podatkowego w eksporcie towarów transakcja 
ta jest zrównana z typową dostawą towarów. Zastosowanie 
mają do niej zasady ogólne dotyczące momentu powstania 
tego obowiązku. Powstaje on zasadniczo z chwilą wydania 
towaru. Jeżeli jednak podatnik wysyła towar nabywcy lub 
wskazanej przez niego osobie trzeciej, to obowiązek podat-
kowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych 
osób. Z kolei gdy dostawa towaru powinna być potwier-
dzona fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym 
dniu, licząc od dnia wydania towaru.

W konsekwencji, jeżeli firma wystawiła fakturę doku-
mentującą sprzedaż w ustawowym terminie z datą majo-
wą, powinna obrót z tej sprzedaży, opodatkowany stawką 
krajową, wykazać w rozliczeniu za maj, a nie za czerwiec, 
ze względu na brak dokumentu celnego potwierdzającego 
procedurę wywozu.

VAT 2014
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy dla eksportu będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą doko-

nania dostawy. Natomiast gdy przed dokonaniem dostawy dostawca otrzyma zaliczkę, obowiązek podatkowy powstanie
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z chwilą jej otrzymania, niezależnie od tego, kiedy towar zostanie wywieziony poza UE. Zasady stosowania stawki 0% 
przy eksporcie towarów nie ulegną zmianie. Natomiast zostaną uregulowane zasady stosowania stawki 0% do zaliczek 
eksportowych.

Różnice w rozliczeniu eksportu 2013/2014
Czego dotyczy Do 31 grudnia 2013 r. Od 1 stycznia 2014 r.

Obowiązek podatkowy Z chwilą dokonania dostawy, a gdy istniał 
obowiązek wystawienia faktury – z chwilą 
wystawienia faktury, nie później niż siódme-
go dnia od dnia dokonania dostawy

Z chwilą dokonania dostawy

Obowiązek podatko-
wy, gdy jest wpłacona 
zaliczka

Z chwilą otrzymania zaliczki, jeżeli wywóz 
towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy, 
licząc od dnia otrzymania części należności

Z chwilą otrzymania zaliczki

Faktury eksportowe Siedem dni od dnia dokonania dostawy lub 
otrzymania zaliczki, gdy jej otrzymanie po-
woduje powstanie obowiązku podatkowego. 
Przepisy nie przewidują możliwości wysta-
wienia faktury przed dokonaniem dostawy 
lub otrzymaniem zaliczki

Do 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy lub 
otrzymano zaliczkę.
Faktury nie będą mogły być wystawione 
wcześniej niż 30. dnia przed:
1)  dokonaniem dostawy towaru lub wyko-

naniem usługi
2)  otrzymaniem, przed dokonaniem dosta-

wy towaru lub wykonaniem usługi, cało-
ści lub części zapłaty

Stawka 0% dla dosta-
wy eksportowej

Pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 
dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium 
Unii Europejskiej. Zasady te nie ulegają zmianie. Nadal przesunięcie rozliczenia obrotu z ty-
tułu eksportu towarów do następnego okresu rozliczeniowego ze stawką 0% VAT lub opodat-
kowaną stawkami krajowymi możliwe jest pod warunkiem posiadania dokumentu celnego 
potwierdzającego procedurę wywozu

Dokumenty potwier-
dzające prawo do staw-
ki 0%

Przepisy w tym zakresie nie przewidują zmian. Są to w szczególności:
1)  dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego 

do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego 
dokumentu

2)  dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służące-
go do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona 
jest jego autentyczność

3)  zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycz-
nym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez 
urząd celny

Stawka 0% dla zaliczki 
eksportowej

Przepisy nie regulują zasad stosowania staw-
ki 0% do zaliczki eksportowej, ale przyjmuje 
się, że prawo to przysługuje bez dodatko-
wych warunków

Stawkę 0% do zaliczek będzie można zasto-
sować, pod warunkiem że wywóz towarów 
nastąpi w terminie dwóch miesięcy, licząc 
od końca miesiąca, w którym podatnik otrzy-
mał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie 
otrzyma dokument potwierdzający wywóz 
poza UE. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy 
wywóz towarów w późniejszym terminie jest 
uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju 
dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, 
w których określono termin wywozu towarów

Anna Potocka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 6–9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 

z późn. zm.).
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Kiedy sfinansowanie szkolenia 
dla członka zarządu jest kosztem podatkowym

PYTANIE
Zgromadzenie Wspólników spółki zamierza powołać do 
zarządu udziałowca, prokurenta, który z wykształcenia 
jest prawnikiem. Ma on się zajmować m.in. analizą do-
kumentacji księgowej spółki. W związku z tym planowa-
ne jest wysłanie go na studia podyplomowe z zakresu ra-
chunkowości po powołaniu do zarządu spółki. Czy 
spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych 
wydatki poniesione na sfinansowanie tych studiów?

ODPOWIEDŹ
Wydatki poniesione na sfinansowanie studiów pody-

plomowych z zakresu rachunkowości dla udziałowca, 
prokurenta, będącego członkiem zarządu i który ma 
się zajmować analizą dokumentacji księgowej, mogą 
być zaliczone do kosztów podatkowych spółki.

WYJAŚNIENIE
Kosztów podatkowych nie stanowią wydatki związane 

z dokonywaniem jednostronnych świadczeń, m.in. na 
rzecz udziałowców (art. 16 ust. 1 pkt 38 updop). Należy 
przy tym zaznaczyć, że nie każde świadczenie na rzecz 
udziałowca musi mieć charakter jednostronny. Jak stwier-
dził NSA w Warszawie w wyroku z 28 lipca 2005 r., sygn. 
akt FSK 1720/04:

Jednostronne świadczenie spółki na rzecz jej udziałowca 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych to takie, któremu nie odpowiada wza-
jemne świadczenie udziałowca na rzecz spółki (...) wykonywa-
ne przez takiego udziałowca czynności faktyczne na rzecz 
spółki pozbawiają tego wynagrodzenia cechy jednostronności.

Z jednostronnymi świadczeniami nie będziemy mieli do 
czynienia np. w przypadkach dwustronnie zobowiązują-
cych umów cywilnoprawnych zawieranych między spółką 
i jej udziałowcem, na podstawie których z jednej strony 
spółka dokonuje zapłaty na rzecz udziałowca, a z drugiej 

strony udziałowiec wykonuje świadczenia na rzecz spółki. 
Z pytania wynika, że tak będzie. Ukończenie studiów po-
dyplomowych z zakresu rachunkowości na pewno będzie 
pomocne w dokonywanej przez udziałowca analizie doku-
mentacji księgowej.

Z całą pewnością wydatki na studia podyplomowe dla 
udziałowca, prokurenta są świadczeniami dwustronny-
mi, jeżeli uzyskana wiedza ma być wykorzystana na rzecz 
spółki.

Warto zauważyć, że kosztów podatkowych nie stanowią 
wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzor-
czych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących 
osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych 
z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 pkt 38a updop).

W przedstawionym stanie faktycznym art. 16 ust. 1 
pkt 38a updop nie znajdzie jednak zastosowania. Zgodnie 
z przepisami k.s.h. zarząd stanowi bowiem organ wyko-
nawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem 
jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. W związ-
ku z tym nie można go uznać za organ stanowiący spółki.

W konsekwencji wydatek spółki należy ocenić na podsta-
wie zasady ogólnej wyrażonej w art. 15 ust. 1 updop. Z całą 
pewnością wydatki na studia podyplomowe dla udziałow-
ca, prokurenta pozostają w związku z przychodami osiąga-
nymi przez spółkę. Oznacza to, że wydatki poniesione na 
sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu rachun-
kowości dla udziałowca, prokurenta jako członka zarządu, 
który po powołaniu ma zajmować się m.in. analizą doku-
mentacji księgowej spółki, mogą być zaliczone do kosztów 
podatkowych spółki.

Andrzej Hajto

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, 
poz. 397 z późn. zm.).

Czy stanowi przychód odszkodowanie AC 
otrzymane za zniszczony samochód, 
który został wycofany z działalności gospodarczej
PYTANIE
Przedsiębiorca wycofał z działalności gospodarczej sa-
mochód osobowy. Przed upływem 6 lat od dokonania 
tej czynności miał wypadek i samochód uległ całkowi-
temu zniszczeniu. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodo-
wanie z AC. Czy odszkodowanie to będzie przychodem 
z działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ
Otrzymane odszkodowanie nie stanowi przychodu 

z działalności gospodarczej. Kwota odszkodowania korzy-
sta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 4 updof. Jest tak, ponieważ zniszczony samo-
chód nie stanowi już składnika majątku związanego z pro-
wadzoną przez Czytelnika działalnością gospodarczą.
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WYJAŚNIENIE
Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. otrzymane 

odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 14 
ust. 2 pkt 12 updof). Oznacza to, że przedsiębiorca otrzymują-
cy odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku 
związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospo-
darczą musi rozpoznać z tego tytułu przychód z działalności 
gospodarczej. Ponieważ z pytania wynika, że otrzymane od-
szkodowanie dotyczy samochodu, który jakiś czas temu został 
przez Czytelnika wycofany z działalności, to nie powstanie 
u niego przychód na podstawie przywołanego przepisu.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika, należy zastanowić się, 
czy w przedstawionym stanie faktycznym znajdzie zastosowa-
nie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) updof w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 
updof. Z przepisów tych wynika, że przychodem z działalności 
gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia środ-
ków trwałych, także wtedy, gdy środki te zostały wycofane 
z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku 
zostały wycofane z działalności, a dniem ich odpłatnego zbycia 
nie upłynęło 6 lat. A zatem odpłatne zbycie w ww. okresie środ-
ków trwałych wycofanych z działalności gospodarczej skutkuje 
powstaniem przychodu z działalności gospodarczej.

W opisanym stanie faktycznym samochód nie został jednak 
odpłatnie zbyty przez Czytelnika, lecz całkowicie zniszczony 
na skutek wypadku. Równocześnie otrzymanego przez Czytel-
nika odszkodowania z ubezpieczenia AC nie można utożsa-
miać z zapłatą. Mimo że przed wypadkiem samochód przestał 
być elementem majątku trwałego związanego z prowadzoną 
działalnością gospodarczą Czytelnika, to z uwagi na fakt, iż 
otrzymana przez niego kwota odszkodowania nie stanowi za-
płaty za zbycie samochodu, nie powstanie przychód z działal-
ności gospodarczej na podstawie przywołanych przepisów.

Podsumowując, otrzymana przez Czytelnika kwota nie 
stanowi dla niego przychodu z działalności gospodarczej. 
Będzie ona stanowiła dla Czytelnika przychód zwolniony 
z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 updof. Z przepisu 

tego wynika, że z podatku są zwolnione kwoty otrzymane 
z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjąt-
kiem odszkodowań za szkody dotyczące składnika majątku 
wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodar-
czej. W opisanym stanie faktycznym zniszczony samochód, 
za który Czytelnik otrzymał odszkodowanie, nie jest już 
składnikiem związanym z prowadzoną przez niego działal-
nością gospodarczą, dlatego kwota uzyskana od ubezpieczy-
ciela korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 4 updof. Zdanie to podzielają organy po-
datkowe. Przykładowo – w interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 października 
2012 r., sygn. IBPBI/1/415-927/12/AP, czytamy, że:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej wykorzystywał samochód osobowy, który stanowił śro-
dek trwały w tej działalności. Jednakże w czerwcu 2012 r. samo-
chód ten został wycofany z ewidencji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej działalności 
gospodarczej i nie był już wykorzystywany w tej działalności. 
W lipcu 2012 r. ww. samochód został skradziony. Pojazd podle-
gał dobrowolnemu ubezpieczeniu AC, w związku z tym zostało 
przyznane odszkodowanie z tytułu kradzieży tego pojazdu. Ma-
jąc powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż jeżeli w istocie 
przedmiotowy samochód w momencie jego kradzieży nie był 
środkiem trwałym, ani innym składnikiem majątku Wniosko-
dawcy funkcjonalnie związanym z prowadzoną przez Wniosko-
dawcę działalnością gospodarczą i nie był wykorzystywany w tej 
działalności, to wypłacone odszkodowanie nie będzie stanowić 
przychodu z tej działalności, a w konsekwencji będzie korzystać 
ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 
pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Małgorzata Rymarz

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a), pkt 12, art. 21 

ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Czy sprzedaż samochodu osobowego 
wprowadzonego do ewidencji środków trwałych 
powoduje utratę zwolnienia podmiotowego z VAT
PYTANIE
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług 
montażu lad sklepowych. W ciągu roku podatkowego 
moje obroty nie przekraczają kwoty 150 tys. zł, co umoż-
liwia mi korzystanie ze zwolnienia z VAT. Do celów pro-
wadzonej działalności gospodarczej włączyłem 3 lata 
temu do środków trwałych mój prywatny samochód. Na-
turalnie przy jego zakupie nie odliczyłem podatku nali-
czonego – początkowo miał mi służyć do celów osobi-
stych. Dopiero później zmieniłem jego przeznaczenie 
i zacząłem wykorzystywać do celów prowadzonej działal-
ności. W tym roku postanowiłem sprzedać pojazd. Czy 

w związku z tym w momencie jego sprzedaży utracę 
zwolnienie od podatku od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ
Tak, zdaniem organów podatkowych sprzedaż samocho-
du w opisanej sytuacji powoduje utratę prawa do zwolnie-
nia podmiotowego w VAT. Prawo do tego zwolnienia mają 
podatnicy, którzy nie przekroczą w roku podatkowym 
kwoty 150 tys. zł obrotu z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej (tzw. zwolnienie podmiotowe). Ustawa 
o VAT przewiduje jednak sytuacje, w których podatnik, nie 
przekraczając wskazanego progu, może utracić uprawnie-
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nie do korzystania z tego zwolnienia. Jedną z nich jest 
dostawa przez podatnika korzystającego ze zwolnienia 
podmiotowego towaru opodatkowanego podatkiem akcy-
zowym. Do takich towarów zalicza się zasadniczo również 
samochód osobowy. Dlatego też organy podatkowe twier-
dzą, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowe-
go traci do niego prawo w przypadku dostawy samochodu 
opodatkowanego podatkiem akcyzowym.

W mojej ocenie, jeśli działalność podatnika nie polega 
konkretnie na odpłatnym zbywaniu pojazdów, a sprze-
daż takiego środka trwałego występuje jako element po-
boczny prowadzonej działalności – tak jak w przypadku 
Czytelnika – nie można mówić o utracie zwolnienia pod-
miotowego w VAT przy dokonaniu takiej transakcji. Ze 
względu na odmienne stanowisko organów podatko-
wych w tej sprawie i w celu uniknięcia ewentualnego 
sporu z fiskusem warto przed sprzedażą takiego środka 
trwałego wycofać go z ewidencji środków trwałych 
i zbyć jako składnik majątku prywatnego.

WYJAŚNIENIE
W przedstawionym problemie mamy do czynienia z ewen-

tualnym przypadkiem utraty zwolnienia podmiotowego 
w związku ze sprzedażą towaru opodatkowanego podatkiem 
akcyzowym. Problem pojawia się w związku z brzmieniem 
art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT i art. 1 ust. 1 ustawy 
o podatku akcyzowym. Na podstawie pierwszego z tych prze-
pisów zwolnienia podmiotowego nie stosuje się do podat-
ników dokonujących dostawy towarów opodatkowanych 
podatkiem akcyzowym. Zgodnie z drugim przepisem opodat-
kowaniu podatkiem akcyzowym podlegają m.in. samochody 
osobowe. Tym samym sprzedawany przez Pana samochód 
osobowy należy uznać za towar opodatkowany podatkiem ak-
cyzowym (jednak faktycznie przy tej transakcji żadna z jej 
stron nie będzie zobowiązana do uiszczenia podatku akcyzo-
wego – nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku ak-
cyzowym). To zaś – interpretując ściśle i literalnie brzmienie 
art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT – prowadzi do kom-
plikacji skutkujących utratą przez podmiot sprzedający (do-
starczający) taki samochód, stanowiący majątek przedsiębior-
stwa, zwolnienia podmiotowego w VAT. To niekorzystne dla 
podatników stanowisko Minister Finansów zaprezentował 

m.in. w interpretacji z 22 lutego 2013 r., sygn. IPPP3/443- 
-1247/12-2/RD, w której stwierdził:

Skoro sprzedawany samochód osobowy jest towarem pod-
legającym opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w przy-
padku dokonania odpłatnej dostawy przedmiotowego samo-
chodu, bez względu na jej wartość oraz fakt zaliczenia towaru 
do środków trwałych, Wnioskodawca utraci prawo do korzy-
stania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa 
w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT.

Takie samo stanowisko zajęły sądy administracyjne (wyrok 
WSA w Bydgoszczy z 21 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 
648/07, oraz wyrok NSA z 21 lutego 2008 r., sygn. akt I FSK 
239/07). Jednak należy zauważyć, że wskazane orzeczenia 
dotyczyły przypadków, w których przedmiotem prowadzonej 
przez daną osobę działalności gospodarczej był, ogólnie mó-
wiąc, handel samochodami. Jest to szczegół, na który trzeba 
w tym przypadku zwrócić uwagę. Należy go uznać za decydu-
jący o takim, a nie innym rozstrzygnięciu sądu.

W przypadku opisanym przez Czytelnika oraz w przypad-
ku, którego dotyczyła powołana wcześniej interpretacja MF, 
przedmiotem działalności podatnika nie jest handel samo-
chodami. Dlatego w mojej ocenie w sytuacji przedstawionej 
w pytaniu nie dochodzi do utraty zwolnienia podmiotowego 
z VAT. Dokonywana transakcja nie mieści się bowiem 
w przedmiocie wykonywanej przez Czytelnika działalności 
gospodarczej. Transakcja jest dokonywana niejako dodatko-
wo, sporadycznie i „obok” prowadzonej działalności gospo-
darczej. Co prawda, literalna interpretacja przepisów usta-
wy o VAT rzeczywiście prowadzi do niekorzystnych dla 
podatnika wniosków i ogromnych konsekwencji. Takie roz-
wiązanie jest jednak nie do zaakceptowania, biorąc pod 
uwagę wykładnię celowościową i systemową, a także absur-
dalny skutek takiego stosowania prawa.

Aby zapobiec ewentualnym problemom i kwestionowa-
niu przez organy podatkowe prawa do zwolnienia, można 
wycofać pojazd z ewidencji środków trwałych i sprzedać 
go jako pojazd prywatny. Nie będzie to wywierało żadnych 
negatywnych skutków w rozliczeniach VAT (zakładając, że 
przy nabyciu pojazdu nie odliczono VAT) ani w podatku 
dochodowym. Z drugiej strony w pewien sposób ukróci 
możliwość kwestionowania przez fiskusa dalszego korzy-
stania ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

VAT 2014
Wchodzą w życie zmiany w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Nowelizacja tego przepisu rozwiąże opisany problem. 

Podatnicy zwolnieni podmiotowo nie stracą już prawa do zwolnienia w przypadku sprzedaży samochodu osobowego 
(innego niż samochód zaliczany do „nowych środków transportu”).

Od 1 stycznia 2014 r. art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT będzie brzmiał następująco:
13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 (tzn. zwolnień podmiotowych – przyp. red.), nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b)  towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
– wyrobów tytoniowych,
–  samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepi-

sów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
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d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu;
(...)

Ryszard Kubacki

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 1 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzo-

wym (Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.),

 ● art. 113 ust. 1, ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.).

Czy organ podatkowy może zakwestionować 
cenę uzyskaną w trakcie licytacji 
stanowiącą podstawę opodatkowania PCC
PYTANIE
Prowadzę warsztat samochodowy. W ramach działalno-
ści niekiedy kupuję w Polsce rozbite auta od osób fizycz-
nych, naprawiam, regeneruję, a następnie sprzedaję 
z zyskiem jako kompletne lub na części. Zakupów często 
dokonuję za pośrednictwem stron internetowych na ser-
wisach aukcyjnych. Dzięki licytacjom ceny nabywanych 
pojazdów są bardzo atrakcyjne i według mnie odbiegają 
od ich wartości rynkowej – dlatego ich nabywanie jest 
dla mnie opłacalne. Od takich zakupów płacę podatek 
od czynności cywilnoprawnych od ceny wskazanej 
w umowie (licytacji). Czy organ podatkowy może za-
kwestionować cenę uzyskaną w trakcie licytacji przez 
Internet jako odbiegającą od wartości rynkowej?

ODPOWIEDŹ
Podatnik nie ma obowiązku wskazywania w umowie 

ceny, która odzwierciedla wartość rynkową przedmiotu 
sprzedaży/kupna – może wskazać ją na dowolnym po-
ziomie. Jednak dla celów opodatkowania, m.in. PCC, or-
gan może kwestionować wartość wskazaną w umowie, 
jeśli uzna, że odbiega ona od wartości rynkowej danej 
rzeczy – przedmiotu umowy. Nie ma jednak podstaw do 
kwestionowania ceny nabycia towaru, która została 
ustalona poprzez publiczną aukcję (licytację).

WYJAŚNIENIE
Na wstępie warto zaznaczyć, że w tym przypadku zobowią-

zanie podatkowe w PCC wystąpi jedynie, gdy nabędzie Pan 
jednostkową rzecz (pojazd) o wartości przekraczającej 1000 zł 
od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem VAT, z tytułu 
sprzedaży tego pojazdu (art. 2 pkt 4 i art. 9 pkt 6 upcc).

W przypadku nabycia rzeczy podstawę opodatkowania 
przy umowie sprzedaży stanowi jej wartość rynkowa 
(art. 6 ust. 1 pkt 1 upcc). Z kolei wartość rynkową należy 
określić na podstawie przeciętnych cen stosowanych w ob-
rocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględ-
nieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, 
oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodza-
ju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów 

i ciężarów (art. 6 ust. 2 upcc). Upraszczając, wartością ryn-
kową danej rzeczy jest cena, którą może otrzymać za nią 
sprzedawca na wolnym rynku.

Jeżeli podatnik nie określi wartości przedmiotu czynności 
cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpo-
wiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynko-
wej, to organ wezwie podatnika do jej określenia, podwyższe-
nia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia 
doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według 
własnej, wstępnej oceny (art. 6 ust. 3 upcc). Gdy podatnik, 
pomimo takiego wezwania, nie określi wartości lub poda 
wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podat-
kowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego 
lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Je-
żeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość rzeczy okre-
ślona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% 
od wartości podanej przez podatnika, koszty takiej opinii po-
nosi podatnik – art. 6 ust. 4 upcc.

Jak stwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in-
terpretacji z 28 lutego 2013 r., sygn. IBPBII/1/436-416/12/AA:

Upcc uznaje uprawnienie stron umowy sprzedaży do kre-
owania jej warunków, w tym ustalenia ceny. Jednakże 
w przypadku ustalenia wartości przedmiotu transakcji 
w sposób odbiegający od wartości rynkowej, ustawa dopusz-
cza ingerencję organu podatkowego lub organu kontroli 
skarbowej; przy czym organy te mogą się posiłkować wskaza-
nymi w art. 6 ust. 4 ustawy: opinią biegłego lub przedłożoną 
przez podatnika wyceną rzeczoznawcy.

Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu 
(art. 701 § 1 Kodeksu cywilnego). W ten sposób określa się 
również podstawowe elementy umowy, w tym cenę. Jedno-
cześnie aukcja polega na wystawieniu przedmiotu na sprze-
daż w kręgu określonych odbiorców (najczęściej jest to gro-
no nieograniczone) w celu uzyskania jak najlepszej oferty.

Dlatego można stwierdzić, że cena uzyskana przez sprze-
dawcę w trakcie aukcji jest ceną rynkową – odzwierciedla ona 
wartość, którą licytanci są skłonni zapłacić za przedmiot auk-
cji. W trakcie aukcji to wolny rynek tworzy cenę. Nie istnieje 
lepszy sposób na uzyskanie rynkowej ceny danego przedmio-
tu jak właśnie wystawienie go na aukcję (licytację).
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Jak sądzę, w Pana przypadku dostęp do danej aukcji jest 
publiczny, tj. dostęp do wzięcia w niej udziału nie jest ogra-
niczony (za ograniczenie nie można uznawać np. koniecz-
ności rejestracji na portalu aukcyjnym). Nie ma zatem pod-
staw do kwestionowania ceny nabycia danego towaru przez 
organy podatkowe w celu zmiany podstawy opodatkowania 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, w przypadku rzeczy nabywanych na publicz-
nych aukcjach internetowych organ podatkowy nie ma pod-
staw do kwestionowania ceny takiej transakcji. Istota aukcji, 
w której mogą wziąć udział wszyscy potencjalni zainteresowa-
ni, prowadzi do uzyskania jak najwyższej ceny oferowanego 
towaru. Dlatego cena ta odpowiada wartości rynkowej przed-

miotu aukcji. Samo subiektywne przekonanie, że mogłaby być 
ona wyższa, nie daje podstaw do podwyższania podstawy 
opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Grzegorz Gębka

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), art. 2 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1, 

ust. 2–4, art. 8, art. 9 pkt 6 ustawy z 9 września 2000 r. o po-
datku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
nr 101, poz. 649 z późn. zm.),

 ● art. 701 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(t.j. Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Czy potwierdzenie NIP UE 
niezawierające nazwy firmy osoby fizycznej 
uprawnia do opodatkowania WDT stawką 0%
PYTANIE
Dokonaliśmy wewnątrzwspólnotowej dostawy towa-
rów dla kontrahenta z Niemiec, który podał nam NIP 
UE, nazwę firmy, imię, nazwisko i adres. Natomiast 
Krajowa Informacja Podatkowa potwierdza nam NIP 
UE, nazwisko i adres bez nazwy firmy. Czy jest to pra-
widłowe? Czy możemy zastosować stawkę 0%?

ODPOWIEDŹ
Uzyskana przez Pana informacja potwierdza, iż kon-

trahent, o którym mowa, posiada właściwy i ważny nu-
mer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólno-
towych. Dostawa dokonana dla tego kontrahenta może 
być zatem wewnątrzwspólnotową dostawą towarów 
opodatkowaną stawką 0%.

WYJAŚNIENIE
Aby mogło dojść do wewnątrzwspólnotowej dostawy to-

warów, konieczne jest, co do zasady, aby nabywca był po-
datnikiem podatku od wartości dodanej, zidentyfikowa-
nym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na 
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 
kraju (art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT; nieistotne w oma-
wianej sytuacji wyjątki od tego wymogu określają przepisy 
art. 13 ust. 2 pkt 2–4 ustawy o VAT). Dokonanie dostawy 
na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer 
identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, 
nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabyw-
cy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku 
od wartości dodanej, jest również jednym z warunków 
opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów 
stawką 0% (art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Jak wynika z treści pytania, warunek ten jest w omawia-
nej sytuacji spełniony. Potwierdzenie przez Biuro Wymiany 
Informacji Podatkowych (potocznie nazywane często Kra-
jową Informacją Podatkową) numeru NIP UE, nazwiska 
oraz adresu kontrahenta w wystarczający sposób zaświad-

cza, że posiada on właściwy i ważny numer identyfikacyj-
ny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Brak potwier-
dzenia nazwy firmy jest bez znaczenia, gdyż w przypadku 
osób fizycznych (skoro kontrahent, o którym mowa, ma 
nazwisko, jest to osoba fizyczna) nazwa firmy jest informa-
cją obojętną dla VAT. Wynika to z przepisów polskich 
(przykładowo – w Polsce osoby fizyczne rejestrujące się 
jako podatnicy VAT nie muszą podawać nazwy firmy; rów-
nież wystawiane przez nich oraz dla nich faktury nie mu-
szą zawierać nazwy firmy) oraz przepisów unijnych 
(świadczy o tym kilkukrotne powoływanie nazwiska po-
datnika przez te przepisy – zob. przykładowo art. 226 pkt 5 
czy art. 361 pkt 1 lit. a dyrektywy 2006/112). W konse-
kwencji posiadane przez Pana potwierdzenie należy uznać 
za wystarczające dla uznania, że kontrahent posiada wła-
ściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji we-
wnątrzwspólnotowych. Dostawa dokonana dla tego kon-
trahenta może być zatem wewnątrzwspólnotową dostawą 
towarów opodatkowaną stawką 0%.

VAT 2014
Nowelizacja ustawy o VAT, która zacznie obowiązy-

wać od 1 stycznia 2014 r., nie obejmuje kwestii opisa-
nych w odpowiedzi na pytanie. Porada pozostanie więc 
aktualna również w stanie prawnym obowiązującym od 
1 stycznia 2014 r.

Tomasz Krywan

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13 ust. 1 i 2, art. 42 ust. 1 pkt 1 usta-

wy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),

 ● art. 226 pkt 5, art. 361 pkt 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE 
z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podat-
ku od wartości dodanej – Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 
2006 r.
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Jak zasiedzieć 
nieruchomość
Stan prawny na 15 listopada 2013 r. 

ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia może złożyć każ-
dy zainteresowany. Opłata wynosi niestety 2000 zł, 
a w trakcie postępowania trzeba udowodnić, że oso-
ba, na której rzecz zasiedzenie ma nastąpić, posiadała 
nieruchomość przez 20 lub 30 lat (w zależności od złej 
lub dobrej wiary). Sąd stwierdza zasiedzenie według 
daty rzeczywistej, a nie tej wskazanej we wniosku. 

Warunki zasiedzenia

Przedmiotem zasiedzenia może być każda nieruchomość 
– a więc nieruchomość gruntowa, budynkowa, a także lo-
kalowa – i to bez względu na to, kto jest właścicielem tych 
nieruchomości. Warunkiem nabycia nieruchomości przez 
zasiedzenie jest posiadanie samoistne i upływ czasu. Posia-
dacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa 
własność, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od 20 lat jako 
posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej 
wierze. Po upływie 30 lat posiadacz nieruchomości naby-
wa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 
Dobra wiara polega na usprawiedliwionym w danych oko-
licznościach przekonaniu posiadacza, że przysługuje mu 
takie prawo, jakie faktycznie wykonuje. Innymi słowy jest 
to błędne, ale usprawiedliwione w danych okolicznościach 
zachowaniem należytej staranności przekonanie o istnie-
niu prawa lub stosunku prawnego. Pojęcie to jest wyjątko-
wo niejednoznaczne. Istotą bowiem klauzul generalnych 
jest możliwość uwzględnienia w ocenie różnego rodzaju 
okoliczności faktycznych, które nie mogą być oceniane 
w sposób bezwzględny w oderwaniu od realiów konkret-
nego przypadku. Dobra wiara występuje w zakresie całego 
prawa cywilnego. Łączy się z innymi klauzulami, takimi 
jak rażące niedbalstwo, czy też lekkomyślność. Co do zasa-
dy rażące niedbalstwo wyłącza dobrą wiarę, a zatem jest 
podstawą przyjęcia złej wiary. 

Dobra wiara i – będąca jej przeciwstawieniem – zła wiara 
pełnią tę samą funkcję (zapewnienie bezpieczeństwa obrotu) 
we wszystkich stosunkach prawnych. Jeżeli ustawa uzależnia 
skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się ist-
nienie dobrej wiary (art. 7 k.c.). Jest to domniemanie wzru-
szalne, a zatem może być przed sądem obalone. Jak wskazał 
SN w wyroku z 20 kwietnia 1994 r. (sygn. akt I CRN 44/94, 

OSNC z 1994 r. nr 12, poz. 245): domniemanie przewidziane 
w art. 7 k.c. jest wiążące dla sądu orzekającego (art. 234 
k.p.c.) aż do czasu, gdy strona związana ciężarem dowodu 
(art. 6 k.c.) udowodni złą wiarę. Można wyróżnić dwa za-
sadnicze rodzaje dobrej wiary – w znaczeniu obiektywnym 
i subiektywnym.

■ ZAPAMIĘTAJ
Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym (oceniana przez 
osobę zewnętrzną) występuje np. w art. 2413 § 1 k.p., 
zgodnie z którym każda ze stron (podczas rokowań przy 
układzie zbiorowym pracy) jest obowiązana prowadzić 
rokowania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych 
interesów drugiej strony.
Dobra wiara w znaczeniu subiektywnym oznacza, że 
należy ocenić dobrą wiarę przez pryzmat świadomości 
i wiedzy konkretnej osoby, traktując ją jako przymiot jej 
stanu umysłu w konkretnej chwili.

Można zasiedzieć nieruchomość, na której jest prowadzona 
działalność gospodarcza. Najważniejsze jest w tym przypad-
ku posiadanie tej nieruchomości w sposób samoistny – tak jak 
posiada ją właściciel. 

Posiadanie

Posiadanie to stan polegający na faktycznym władztwie 
(jest to możność dysponowania) nad rzeczą. Podkreślenia 
wymaga fakt, że posiadanie to nie prawo, choć często idzie 
w parze z jakimś prawem np. z własnością. Na posiadanie 
składają się dwa elementy – władanie nad rzeczą i psy-
chiczne nastawienie do władztwa (wykonywanie go dla 
siebie). W ten sposób można odróżnić posiadanie od zwy-
kłego dzierżenia rzeczy (kiedy ktoś włada rzeczą za kogoś 
innego).

■ ZAPAMIĘTAJ
Posiadanie samoistne polega na faktycznym wykony-
waniu uprawnień, które składają się na treść prawa 
własności. Oznacza to, że posiadacz taki może rzeczy-
wiście władać rzeczą w taki sposób, do jakiego upraw-
niony jest właściciel.
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Posiadanie zależne polega na faktycznym wykonywaniu 
uprawnień, które składają się na inne prawo niż wła-
sność (np. najem, dzierżawa). Posiadacz taki jest niejako 
podporządkowany posiadaczowi samoistnemu.

Domniemywa się, że ten kto rzeczą faktycznie włada jest 
posiadaczem samoistnym (art. 339 k.c.). Niemożność posia-
dania wywołana przez przemijającą przeszkodę nie przery-
wa posiadania. Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne 
ze stanem prawnym – dotyczy to również poprzedniego po-
siadacza (art. 341 k.c.). Prawo chroni zatem posiadanie – choć 
w sądzie dopuszczalny jest przeciwdowód i obalenie wska-
zanych domniemań.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości na 
podstawie umowy mającej na celu przeniesienie wła-
sności, bez zachowania formy aktu notarialnego pozo-
stawała w złej wierze. 

Do okresu posiadania samoistnego prowadzącego do za-
siedzenia nie dolicza się okresu posiadania rzeczy jak użyt-
kownik wieczysty.

Postępowanie w sprawie o zasiedzenie 

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia może być 
wszczęte tylko na wniosek. Wniosek może złożyć każdy za-
interesowany. Zainteresowanym jest osoba, która twierdzi, 
że nabyła własność (lub inne prawo) przez zasiedzenie, nie-
zależnie od tego, czy rzecz nadal jest w jej posiadaniu, i nie-
zależnie od tego, czy rzecz lub prawo nadal do niej należą. 
Wniosek może też złożyć spadkobierca lub wierzyciel tej 
osoby, podmiot, który nabył prawo, zapisobierca, osoba ma-
jąca prawo pierwokupu, właściciel, który utracił własność 
w wyniku zasiedzenia i jego spadkobiercy. Do tego kręgu za-
licza się również osoby, którym przysługują ograniczone 
prawa rzeczowe oraz prawa obligacyjne do rzeczy. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Nie można zaś domagać się stwierdzenia, że w wyniku 
zasiedzenia własność rzeczy nabyła osoba, która już 
wcześniej była właścicielem tej rzeczy (np. wskutek 
uwłaszczenia). Wniosek taki podlega oddaleniu. 

Postępowanie powinno toczyć się z udziałem osób zaintere-
sowanych. Zainteresowanymi są wymienione podmioty, a po-
nadto osoby, które posiadają rzecz (np. najemcy, dzierżaw-
cy). Zainteresowanymi są również posiadacze sąsiednich 
gruntów, ale tylko wtedy, gdy wynik postępowania dotyczy 
ich praw jakie roszczą sobie do nieruchomości objętej wnio-
skiem (np. do przygranicznych pasów gruntu). W postano-
wieniu z 2 września 1993 r. (sygn. akt III CRN 89/93, niepu-
blikowane) SN wskazał, że zawsze zainteresowanym 
w sprawie o zasiedzenie jest dotychczasowy właściciel nieru-
chomości, której wniosek dotyczy i powinien on być uczestni-
kiem postępowania. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje takie-

go zainteresowanego, orzeczenie może zapaść dopiero po 
wezwaniu zainteresowanych przez ogłoszenie. Brak wezwa-
nia do udziału w sprawie dotychczasowego właściciela pocią-
ga za sobą nieważność postępowania.

W praktyce często zdarzają się problemy związane ze zbyt 
dużą ilością osób zainteresowanych. Jeśli nieruchomość 
była przez długi czas poza kręgiem zainteresowania stron 
(np. nawet nie wiedziały one o jej istnieniu), to w ewidencji 
gruntów mogą być wpisane osoby, które już nie żyją albo 
które wyemigrowały z Polski. Wiele zależy w tym przypadku 
od sędziego, który orzeka w sprawie. Jeśli wezwie stronę do 
uzupełnienia braków wniosku, a wnioskodawca nie będzie 
w stanie podać żądanych danych, postępowanie może zo-
stać zawieszone, a następnie umorzone. Jak temu zapobiec? 
Trzeba zawczasu złożyć w sądzie wniosek o wezwanie in-
nych potencjalnych uczestników postępowania przez ogło-
szenie, a gdyby sąd tego wniosku nie uwzględnił, należy po-
stępowanie o zawieszeniu zaskarżyć do Sądu Okręgowego. 

Treść wniosku 
o stwierdzenie zasiedzenia

We wniosku o stwierdzenie nabycia prawa przez zasiedze-
nie, poza wskazaniem osób zainteresowanych jako uczestni-
ków, wnioskodawca powinien wskazać rzecz, której wnio-
sek dotyczy. Jeżeli jest to nieruchomość, jej oznaczenie 
powinno zawierać co najmniej miejscowość, w której jest 
ona położona, powierzchnię oraz wskazanie numeru działki 
w ewidencji. Ponadto należy dołączyć mapę nieruchomości 
sporządzoną według zasad obowiązujących przy oznacza-
niu nieruchomości w księgach wieczystych. Wnioskodawca 
obowiązany jest również złożyć wyciąg z ewidencji grun-
tów. W przypadku gdy wniosek dotyczy zasiedzenia nieru-
chomości, dla której jest prowadzona księga wieczysta lub 
założony zbiór dokumentów – należy złożyć również odpis 
z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie prawnym wy-
nikającym ze zbioru dokumentów. Jeżeli nieruchomość ma 
urządzoną księgę wieczystą, a wniosek dotyczy całej tej nie-
ruchomości, to oznaczenie nieruchomości we wniosku może 
ograniczać się do wskazania numeru tej księgi. W razie nie-
dołączenia do wniosku wymaganego odpisu lub zaświad-
czenia nie stosuje się przepisów o brakach formalnych 
(art. 130 k.p.c.), lecz ogólne przepisy o gromadzeniu dowo-
dów. Oznacza to, że sąd nie będzie wzywał do dołączenia 
dokumentów, ale oceni ich brak jako brak dowodów w spra-
wie, co oczywiście może prowadzić do oddalenia wniosku. 
W razie braku pozostałych dokumentów przewodniczący 
wzywa wnioskodawcę do ich złożenia w wyznaczonym ter-
minie. Jeżeli wniosek dotyczy nieruchomości, dla której nie 
jest prowadzona księga wieczysta albo części nieruchomości 
zapisanej w takiej księdze, to bezskuteczny upływ terminu 
na złożenie mapy prowadzi do oddalenia wniosku. To samo 
odnosi się do niezłożenia wyciągu z ewidencji gruntów.

We wniosku należy też wskazać osobę, która – zdaniem 
wnioskodawcy – nabyła własność (osoba uprawniona). Sąd nie 
może w postanowieniu stwierdzić, że własność nieruchomości 
nabyła inna osoba niż podmiot wskazany we wniosku, chyba 
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że wnioskodawca w trakcie postępowania odpowiednio zmo-
dyfikuje wniosek albo z żądaniem takim wystąpi uczestnik po-
stępowania. W przeciwnym razie sąd orzekłby co do kwestii, 
która nie była objęta żądaniem, co jest niedopuszczalne. We 
wniosku można wskazać datę nabycia własności (upływu za-
siedzenia), ale nie jest to konieczne, gdyż wniosek w tym za-
kresie nie jest dla sądu wiążący. Sąd ustala to na podstawie wy-
ników postępowania dowodowego. W uzasadnieniu wniosku 
należy przytoczyć okoliczności uzasadniające żądanie. Dla 
przyspieszenia postępowania zasadne jest również zgłoszenie 
wniosków dowodowych w celu wykazania tych okoliczności. 

Jeżeli wnioskodawca we wniosku nie wskaże w ogóle in-
nych zainteresowanych jako uczestników (w tym zwłaszcza 
właściciela rzeczy lub jego spadkobierców) przewodniczący 
wzywa go do uzupełnienia braków formalnych wniosku po-
przez ich wskazanie. Jeżeli wnioskodawca w terminie wyzna-

czonym do uzupełnienia tego braku oświadczy, że nie zna in-
nych osób zainteresowanych, to orzeczenie może zapaść 
dopiero po wezwaniu zainteresowanych poprzez ogłoszenie. 
Jeżeli zaś wnioskodawca wskaże te osoby, ale ich miejsce po-
bytu nie jest znane, sąd ustanawia dla tych osób kuratora i za-
mieszczanie ogłoszenia nie jest wówczas obowiązkowe. Za-
mieszczenie ogłoszenia jest możliwe nie tylko wówczas, gdy 
w ogóle nie zostali wskazani zainteresowani, ale także wtedy, 
gdy wnioskodawca wskazał tylko niektórych zainteresowa-
nych. Z przeprowadzonych dowodów może bowiem wynikać, 
że są lub mogą być jeszcze inne osoby, których interesów bę-
dzie dotyczyło postanowienie o zasiedzeniu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wnioskodawca powinien podać sądowi swój numer 
PESEL. 

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

 Warszawa, 15 listopada 2013 r.

Do: 
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Wydział II Cywilny
ul. Marszałkowska 345
08–067 Warszawa

Wnioskodawca:
Anna Wenecka
ul. Mazowiecka 14
08–675 Warszawa

Uczestnik: 
Miasto stołeczne Warszawa
Urząd dzielnicy Śródmieście 
ul. Nowogrodzka 45
00–900 Warszawa

Wartość przedmiotu sprawy: 550 000 zł.

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia
Wnoszę o:
1. Stwierdzenie, że Anna Wenecka nabyła z dniem 16 grudnia 2008 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej 
w Warszawie (dzielnicy Śródmieście) przy ul. Mazowieckiej 14 składającej się z niezabudowanej działki gruntu nr 678/1 
o powierzchni 2500 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr KW 112678.
2. Wezwanie przez Sąd zainteresowanych przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. 
3. Dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

● Katarzyny Mikulskiej zam. w Sopocie przy ul. Korczaka 37/3,
● Tomasza Turskiego zam. w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 1,
● Anny Rakowskiej zam. w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 6.

4. Dopuszczenie dowodu z akt księgi wieczystej KW 112678 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wie-
czystych. 

Uzasadnienie
Wnioskodawczyni w dniu 1 lutego 2008 r. nabyła od Katarzyny Mikulskiej własność nieruchomości położonej w Warszawie 
przy ul. Mazowieckiej 14, składającej się z działki gruntu nr 678/1 o pow. 2500 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
o kubaturze 300 m3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wie-
czystą nr KW 9734. Umowa powyższa została zawarta w formie aktu notarialnego rep. A nr 25/01 przed notariuszem Ada-
mem Walickim.
(dowód: akt notarialny z dnia 1 lutego 2008 r. rep. A nr 25/01)

Sprzedawczyni okazała kupującej nieruchomość będącą przedmiotem umowy, powołując się na znaki graniczne widoczne 
w terenie. Nadto zaś, cała nieruchomość otoczona jest płotem z siatki drucianej na betonowej podmurówce. Wnioskodawczyni 
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nie dokonywała dokładnych pomiarów nabytej nieruchomości. Na początku marca 2008 r., przeprowadzone zostały pomiary 
geodezyjne, między innymi nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 14 w Warszawie. Geodeta, w czasie swoich czynności dys-
ponował wypisami w ewidencji gruntów, których wnioskodawczyni przedtem nie okazano. Dokumenty te ujawniły, że część 
nieruchomości będącej we władaniu Anny Weneckiej, tj. działka gruntu nr 678/1 o powierzchni 2500 m2  stanowi własność 
Marzeny i Józefa małżonków Stefańskich. Identycznych ustaleń dokonała wnioskodawczyni, studiując zapis księgi wieczystej 
KW 112678 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Ostatni zapis w tej księdze dokonany został w 1936 r. i z niewiadomych przy-
czyn nie aktualizowano danych. 
(dowód: wypis z ewidencji gruntów, akta księgi wieczystej KW 112678, zeznania świadka Katarzyny Mikulskiej, zeznania 
wnioskodawczyni)

Katarzyna Mikulska nie wiedziała o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości, nic też nie wiedziała o małżonkach 
Stefańskich. Sama nabyła nieruchomość od nieżyjącej już Marii Kowalskiej w dniu 16 grudnia 1988 r. we właściwej formie 
aktu notarialnego, w stanie w jakim sprzedała ją następnie wnioskodawczyni. Nadto również, obecni okoliczni mieszkań-
cy nie pamiętają Marzeny i Józefa Stefańskich, nie potrafią również wskazać ich następców prawnych. Wskazani w petitum 
wniosku świadkowie potwierdzą fakt, że Katarzyna Mikulska objęła w posiadanie nieruchomość położoną w Warszawie przy 
ul. Mazowieckiej 14 w dniu 16 grudnia 1988 r. (w tym również działkę będącą własnością małżonków Stefańskich), władała 
nią nieprzerwanie jak właścicielka aż do momentu przekazania jej wnioskodawczyni w dniu 1 lutego 2008 r.
(dowód: zeznania świadków: Katarzyny Mikulskiej, Tomasza Turskiego i Anny Rakowskiej oraz zeznania wnioskodawczyni)

Od momentu objęcia w posiadanie całej nieruchomości, Anna Wenecka włada nią do chwili obecnej nieprzerwanie jak właści-
cielka. Ponosi wszelkie opłaty, jak np. podatek od nieruchomości, którego podstawą jest powierzchnia gruntu – 2500 m2. Wobec 
faktu, że podczas biegu terminu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, wnioskodawczyni do czasu swego posiadania 
nieruchomości dolicza wskazany powyżej czas, przez który jej poprzedniczka przedmiotową nieruchomość posiadała. W efekcie 
powyższego, zdaniem wnioskodawczyni, nabyła ona przez zasiedzenie własność opisanej w petitum wniosku nieruchomości 
z dniem 16 grudnia 2008 r., przyjmując dwudziestoletni czas jej posiadania w dobrej wierze. Uczestnicy postępowania, tj. osoby, 
przeciwko którym biegnie zasiedzenie opisywanej nieruchomości nie są wnioskodawczyni znani, dlatego też konieczne jest we-
zwanie tych osób przez ogłoszenie w trybie art. 609 § 2 k.p.c.
Mając powyższe na uwadze oraz treść art. 172 § 1 i 176 § 1 k.c., wniosek jest uzasadniony.

Wnioskodawca:
Załączniki: Anna Wenecka
● dwa odpisy ksiąg wieczystych,
● wypis z rejestru gruntów,
● akt notarialny z dnia 1 lutego 2008 r.,
● dowód uiszczenia opłaty sądowej, 
● odpis wniosku wraz z załącznikami. 

Postanowienie 
o stwierdzeniu zasiedzenia

W postępowaniu o zasiedzenie sąd wydaje postanowienie, 
w którym stwierdza tylko, kto własność nieruchomości w okre-
ślonej dacie nabył, bez względu na to, czy jest jeszcze jej właści-
cielem w dacie orzekania. Przy zasiedzeniu prawo nakazuje 
odpowiednio stosować przepisy dotyczące orzeczenia o stwier-
dzeniu nabycia spadku. Przepisy te stosuje się odpowiednio, 
czyli z uwzględnieniem odmienności postępowania w przed-
miocie zasiedzenia. Podstawowa odmienność polega na tym, 
że sąd w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nie może 
badać z urzędu, kto nabył własność rzeczy. Dlatego też nie ma 
w tym postępowaniu zastosowania art. 677 § 1 k.p.c. w tej czę-
ści, w której stanowi, że sąd stwierdzi nabycie spadku (tu naby-
cie własności przez zasiedzenie) przez spadkobierców (tu na-
bywcę) „choćby były to inne osoby niż te, które wskazali 
uczestnicy”. Jeżeli zatem wyniki postępowania dowodowego 
prowadzą do wniosku, że własność w wyniku zasiedzenia na-
była osoba, która nie została wskazana jako nabywca ani przez 
wnioskodawcę, ani przez żadnego z uczestników postępowa-
nia – sąd obowiązany jest oddalić wniosek. 

W postanowieniu sąd obowiązany jest dokładnie ozna-
czyć rzecz, której dotyczy stwierdzenie. Jeżeli jest to nieru-

chomość, należy ją określić według zasad obowiązujących 
przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych 
(miejscowość i gmina, w której jest ona położona, po-
wierzchnia oraz numer działki w ewidencji gruntów). Jeżeli 
dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta, a po-
stanowienie dotyczy całej tej nieruchomości, wystarczające 
jest podanie numeru księgi. Ponadto w postanowieniu 
o stwierdzeniu zasiedzenia sąd obowiązany jest dokładnie 
oznaczyć datę zasiedzenia. Sąd wskazuje też osobę upraw-
nioną (nabywcę), a jeżeli osób tych jest więcej niż jedna – wy-
sokość przypadających im udziałów. Jeżeli zaś nabywcami 
są małżonkowie pozostający w ustroju wspólności ustawo-
wej, sąd powinien zaznaczyć, że nabyli oni własność na za-
sadzie wspólności ustawowej małżeńskiej. Nie ma natomiast 
znaczenia to, czy nabywca żyje w czasie wydawania posta-
nowienia. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia własności 
(lub innego prawa) przez zasiedzenie nie tworzy bowiem 
nowego stanu prawnego, ale stwierdza nabycie własności 
lub innego prawa, które nastąpiło z mocy ustawy. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Postanowienie w przedmiocie zasiedzenia podlega za-
skarżeniu apelacją, a postanowienie sądu II instancji 
– skargą kasacyjną.
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WESZŁY W ŻYCIE
14 listopada 2013 r.
OŚWIATA
Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. 
o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych 
ustaw

Omawiana ustawa nowelizuje:
1)  ustawę z 7 września 1991 r. o syste-

mie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. 
nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2)  ustawę z 19 marca 2009 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz.U. nr 56, poz. 458 z późn. zm.).

W wyniku nowelizacji w pierwszej 
z wymienionych ustaw w art. 61 doda-
no ust. 3 i 4. Nowe przepisy określają, 
że zajęcia edukacyjne w klasach I–III 
szkoły podstawowej są prowadzone 
w oddziałach liczących nie więcej niż 
25 uczniów. Przepis ten nie dotyczy:
–  oddziałów w szkołach podstawo-

wych integracyjnych,
–  oddziałów integracyjnych w szkołach 

podstawowych ogólnodostępnych,
–  oddziałów w szkołach podstawo-

wych specjalnych,
–  oddziałów specjalnych w szkołach 

podstawowych ogólnodostępnych.
Liczbę uczniów w tych oddziałach 

określają przepisy wydane na podsta-
wie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty.

Przepisy art. 61 ust. 3 i 4 ustawy mają 
zastosowanie do uczniów w oddziale w:
1)  klasie II publicznej szkoły podsta-

wowej – od roku szkolnego 
2015/2016;

2)  klasie III publicznej szkoły podsta-
wowej – od roku szkolnego 
2016/2017.

W wyniku nowelizacji drugiej wy-
mienionej na wstępie ustawy zostały 
dodane nowe art. 13d i art. 13e. Nowe 
przepisy stanowią, że w roku szkolnym 
2014/2015 spełnianie obowiązku 
szkolnego rozpoczynają dzieci:
1) urodzone w 2007 r.;
2)  urodzone w okresie od 1 stycznia 

2008 r. do 30 czerwca 2008 r.

W roku szkolnym 2014/2015 dziecko 
urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do 
31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, 
może rozpocząć spełnianie obowiązku 
szkolnego. W roku szkolnym 2014/2015 
dziecko urodzone w tym okresie, które 
w tym roku szkolnym nie rozpocznie 
spełniania obowiązku szkolnego, kon-
tynuuje przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej 
lub w innej formie wychowania przed-
szkolnego. Zapewnienie warunków do 
kontynuowania przygotowania przed-
szkolnego jest zadaniem własnym gminy.

W roku szkolnym 2015/2016 speł-
nianie obowiązku szkolnego rozpoczy-
nają dzieci:
1)  urodzone w okresie od 1 lipca 

2008 r. do 31 grudnia 2008 r., które 
nie rozpoczęły spełniania obowiąz-
ku szkolnego w roku szkolnym 
2014/2015;

2)  urodzone w 2009 r.
Ponadto omawiana ustawa określa, 

że w latach szkolnych 2014/2015 
i 2015/2016 podziału uczniów klasy I 
publicznej szkoły podstawowej na od-
działy dokonuje się według roku i mie-
siąca urodzenia, poczynając od ucz-
niów najmłodszych. Na wniosek 
rodziców, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach, dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, dokonując po-
działu, może przyjąć ucznia do klasy I, 
odstępując od powyższej zasady.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1265

21 listopada 2013 r.
POMOC 
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Ustawa z 11 października 
2013 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy

Omawiana ustawa ma na celu 
wsparcie przedsiębiorców poprzez 
udzielanie im bezpośredniej pomocy 
finansowej. Dzięki temu możliwa bę-
dzie ochrona miejsc pracy podczas 
wprowadzonego przez przedsiębiorcę 
przestoju ekonomicznego lub obniżo-
nego wymiaru czasu pracy.

Przepisy ustawy regulują zasady 
przyznawania i wypłaty świadczeń na 
rzecz ochrony miejsc pracy finansowa-
nych z FGŚP, przysługujących w okre-
sie przestoju ekonomicznego lub obni-
żonego wymiaru czasu pracy. Są to:

 ● świadczenie na częściowe zaspoko-
jenie wynagrodzeń pracowniczych 
za czas przestoju ekonomicznego,

 ● świadczenie na częściowe zrekom-
pensowanie wynagrodzenia z tytułu 
obniżenia wymiaru czasu pracy,

 ● środki na opłacenie składek na ubez-
pieczenia społeczne pracowników 
należnych od pracodawcy.
Ponadto ustawa określa zasady dofi-

nansowania z Funduszu Pracy kosztów 
szkolenia pracowników objętych prze-
stojem ekonomicznym lub obniżonym 
wymiarem czasu pracy.

Na pomoc mogą liczyć przedsiębior-
cy, u których nastąpił spadek obrotów 
gospodarczych (sprzedaż towarów lub 
usług) łącznie nie mniejszy niż o 15% 
w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku o przyznanie świadczeń 
na rzecz ochrony miejsc pracy, do łącz-
nych obrotów z analogicznych 6 miesię-
cy w okresie 12 miesięcy przed okresem 
12 miesięcy poprzedzających dzień zło-
żenia wniosku. Przedsiębiorcy ci nie 
mogą mieć zaległości w regulowaniu 
zobowiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpiecze-
nie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy 
oraz nie mogą wobec nich zachodzić 
przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Warunki i tryb wykonywania pracy 
w okresie przestoju ekonomicznego lub 
obniżonego wymiaru czasu pracy 
przedsiębiorca ustala w układzie zbio-
rowym pracy lub w porozumieniu z za-
kładowymi organizacjami związkowy-
mi. Jeśli w firmie nie działają takie 
organizacje, to przedsiębiorca powi-
nien uzgodnić treść porozumienia z or-
ganizacjami reprezentatywnymi lub 
z przedstawicielami pracowników.

Wsparcie dla przedsiębiorców ma 
charakter bezzwrotnej pomocy finan-
sowej udzielanej na zasadzie pomocy 
de minimis.
Dz.U. z 2013 r., poz. 1291

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 15 LISTOPADA 2013 R.

✔ WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA (cz. 3)

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

1 2 3

13a.  Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojaz-
du z końcowej partii produkcji

1537 zł

14.  Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego 0,1% funduszu 
udziałowego

15.  Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej 0,1% kapitału
 zakładowego

16.  Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem 
polskim lub udziałem kapitału polskiego

12 750 zł

17.  Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu 
ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

12 750 zł

18.  Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, prze-
dłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydane-
go zezwolenia

6713 zł

19.  Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczenio-
wej i zmiana wydanego zezwolenia

12 750 zł

20.  Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

855 zł

21.  Licencja połowowa wydawana:
1)  na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub 

równej 10 m
596 zł

2)  na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m 1186 zł
22.  Sportowe zezwolenie połowowe wydawane:

1)  na okres jednego miesiąca 16 zł
2)  na okres jednego roku:

a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej 
w wieku do 24 lat

31 zł

b) innym podmiotom 49 zł
3)  na okres zawodów sportowych 15 zł

23.  Pozwolenie albo zezwolenie na:
1)  połowy organizmów morskich w celach naukowo-ba-

dawczych albo szkoleniowych
15 zł

2)  prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organi-
zmów morskich

419 zł

3)  prowadzenie zarybiania 15 zł
24.  Pozwolenie wodnoprawne 217 zł
25.  Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapo-

bieganiu zanieczyszczania morza przez statki:
1)  na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza 117 zł
2)  na zatapianie w morzu odpadów lub innych sub-

stancji
229 zł

26.  Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa 
geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do 
stosowania w zakładach górniczych:
1)  dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wy-

ciągów szybowych:
a)  maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, 

urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej
654 zł

b)  naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin 
wyciągowych wyrównawczych. prowadniczych 
i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągo-
wych lub wyodrębnionych zespołów elementów 
wymienionych w niniejszym punkcie

221 zł
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2)  dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wy-
dobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłącze-
niem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny otworami wiert-
niczymi

438 zł

3)  dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wy-
robiskach podziemnych zakładów górniczych:
a)  wozów do przewozu osób i wozów specjalnych 

oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewo-
zu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz
aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV 
prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu sta-
łego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa 
i alarmowania oraz zintegrowanych systemów ste-
rowania kompleksów wydobywczych i przodko-
wych oraz od dopuszczenia urządzeń do mecha-
nicznego wytwarzania i ładowania materiałów 
wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewo-
żenia lub przechowywania środków strzałowych

654 zł

b)  urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszo-
nych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

438 zł

c) taśm przenośnikowych 221 zł
27.  (uchylony)
28.  Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub inne-

go środka wspomagającego uprawę roślin
705 zł

29.  Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o prze-
ciwdziałaniu narkomanii:
1)  na uprawę maku lub konopi włóknistych 30 zł
2)  na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub 

skup konopi włóknistych na podstawie umowy kon-
traktacji albo umowy sprzedaży

125 zł

30.  Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku: pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę w przy-
padku:
1)  zamiany lub darowizny muzealiów oraz innych zabyt-

ków znajdujących się w posiadaniu muzeów pań-
stwowych i samorządowych oraz innych instytucji 
kultury, a także muzeów prowadzonych przez insty-
tuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii 
Nauk i publiczne szkoły wyższe,

2)  zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa 
lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfede-
racji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym,

3)  zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa 
lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium 
państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków wynika 
z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez 
Rzeczpospolitą Polską

1)  na wywóz czasowy 44 zł
2)  na wywóz stały 100 zł

31.  Indywidualne zezwolenie dewizowe 113 zł
32.  Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywa-

niem działalności polegającej na świadczeniu usług tele-
komunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyj-
nych lub udogodnień towarzyszących

1939 zł

33.  Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej 
w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1087 zł
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34.  Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią

4244 zł

35.  Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na pro-
mieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepi-
sów Prawa atomowego:
1)  na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i od-

padów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa 
jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek 
lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł 
promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń 
zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarza-
jących promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone 
podawanie substancji promieniotwórczych ludziom 
i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej dia-
gnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uru-
chamianie pracowni, w których mają być stosowane 
źródła promieniowania jonizuiącego, w tym pracowni 
rentgenowskich

209 zł

2)  na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł pro-
mieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urzą-
dzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wy-
twarzających promieniowanie jonizujące, albo na 
obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwór-
czymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promie-
niotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, 
źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalone-
go paliwa jądrowego (poza transportem na własny uży-
tek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i ob-
sługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze 
oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promie-
niowanie jonizujące

514 zł

3)  na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądro-
wych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypa-
lonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe 
oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła 
promieniotwórcze, jak również na zamierzone doda-
wanie substancji promieniotwórczych w procesie 
produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wy-
robów medycznych, wyrobów medycznych do dia-
gnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, 
wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do im-
plantacji, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego 
terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów 
medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposa-
żenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro 
oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, 
do których dodano substancje promieniotwórcze, 
oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub 
stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów ją-
drowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, 
przechowalników i składowisk wypalonego paliwa ją-
drowego

1023 zł

36.  Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów 
o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
1)  zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na za-

mknięte użycie GMO
3466 zł

2)  zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów 
GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

3466 zł

37.  Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypo-
spolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów 
pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym 
z przepisów prawa Unii Europejskiej

107 zł zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypo-
spolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom 
botanicznym lub zoologicznym
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38.  Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, 
ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwie-
rząt

76 zł

39.  Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
1)  na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrot-

ne przemieszczanie odpadów
1411 zł

2)  na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrot-
ne przemieszczenie odpadów

708 zł

3)  od zezwoleń wstępnych 2000 zł
40.  Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do śro-

dowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie 
środowiska:
1)  w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, 

z zastrzeżeniem pkt 2
2011 zł

2)  w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną 
przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą 
w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych 
i średnich przedsiębiorców

506 zł

3)  pozostałe 506 zł
Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie ga-
zów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadze-
nia postępowania kompensacyjnego

150% stawki określonej 
odpowiednio w pkt 1, 2 

albo 3
41.  (uchylony)
42.  Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych

107 zł

43.  Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie 
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cy-
wilnego, na potrzeby działalności regulowanej Prawem 
geologicznym i górniczym

505 zł

43a. (utracił moc)
43b. (utracił moc)
43c. Zezwolenie na:

616 zł
a) zbieranie odpadów
b) przetwarzanie odpadów
c) zbieranie i przetwarzanie odpadów

44.  Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie 
(pozwolenie, koncesja):

1)  zezwolenie wydawane na podstawie przepisów 
o hodowli zwierząt gospodarskich

2)  zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadze-
nie zwłok ludzkich lub ich szczątków

3)  zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, 
wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gmin-
nego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieru-
chomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości 
rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własno-
ści gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych 
i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane 
z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnic-
twie

4)  zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jedno-
stek budżetowych wydawane na wnioski składane 
przez inwestorów zastępczych

5)  zezwolenie w sprawach należących do właściwo-
ści organów celnych – wydawane na wniosek 
składany przez osobę przekraczającą granicę 
państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, 
dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania 
granicy

6)  zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

1)  na wykonywanie działalności gospodarczej 616 zł
2)  pozostałe 82 zł
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7)  zezwolenie na działania związane z ochroną przyro-
dy, wydawane organizacjom ekologicznym i jed-
nostkom naukowym działającym na rzecz ochrony 
przyrody

8)  zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele nie-
związane z budową, przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg

9)  pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym 
obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego

10)  zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
11)  pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badaw-

czych lub prac nad tworzeniem nowych odmian ro-
ślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwa-
rantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów porażonych przez te organizmy lub 
niespełniających wymagań specjalnych, lub których 
wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione

12)  zezwolenie na działania związane z ochroną przy-
rody, wydawane osobom fizycznym działającym na 
rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochro-
ny gatunkowej

13)  zezwolenie wydawane osobom fizycznym na dzia-
łania związane z płoszeniem i miejscowym ograni-
czaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzają-
cych szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub 
rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu 
Państwa

14)  zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 
udzielane cudzoziemcowi, który jest prawdopo-
dobnie ofiarą handlu ludźmi

45.  W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy 
rodzaj działalności

100% stawki określonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji)
46.  Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wy-

danego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:
1)  dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerze-

nia zakresu działalności
50% stawki określonej od 
zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji)
2)  treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

z zastrzeżeniem ust. 17–19
100% stawki określonej od 

zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)

Złożenie dokumentu
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub pro-
kury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku 
pełnomocnictwa (prokury)

17 zł dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
oraz jego odpis, wypis lub kopia:
1)  poświadczony notarialnie lub przez uprawniony or-

gan, upoważniające do odbioru dokumentów
2)  w sprawach:

a)  karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych 
oraz w sprawach o wykroczenia

b)  cywilnych, w których mocodawcy przysługuje 
zwolnienie od kosztów sądowych

3)  jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4)  jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 
pkt 1–5 ustawy

5)  jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych 
składanych za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej

Podstawa prawna: 

• ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



T E M AT  WA R S Z TAT Ó W
Rozwiązanie problemów 
w zakresie rozliczenia CIT 
za 2013 r. oraz planowane 
zmiany w opodatkowaniu 
CIT na 2014 r.

T E R M I N  I  L O K A L I Z A C JA 
11 grudnia 2013 r., Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Paweł Rybaczyk

KO S Z T
469 zł (w tym 23% VAT)

1. Rozliczenie przychodów podatkowych w 2013 r.:
2. Rozliczenie kosztów podatkowych w 2013 r.
3. Omówienie zmian w CIT planowanych na 2014 r.

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA Biuro Obsługi Klienta: tel. 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl

W  P R O G R A M I E  WA R S Z TAT Ó W

Zapraszamy na warsztaty

Cały program warsztatów znajdziesz na stronie www.okk.infor.pl



W 2014 roku czeka nas kolejna rewolucja  
w rozliczeniach VAT. Zakres tych zmian 
jest bardzo obszerny i dotyczy wszystkich  
podatników VAT.

Zmieniają się: 

 terminy wystawiania faktur,
 terminy odliczania VAT,
  zasady ustalania momentu powstania 
obowiązku podatkowego,

  zasady ustalania wysokości podstawy 
opodatkowania,

  zasady stosowania zwolnienia dla  
towarów używanych.

Autor komentarza do zmian w VAT 2014 r.:
Adam Bartosiewicz, doktor nauk prawnych, doradca podatkowy,  
radca prawny, wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego,  
współautor licznych komentarzy podatkowych. 

   KOMENTARZE     REKOMENDACJE     PRZYKŁADY

Autor komentarza do zmian w VAT 2014 r.:
Adam Bartosiewicz, doktor nauk prawnych, doradca podatkowy,

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 


