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Podatek od towarów i usług – VAT

Kasy rejestrujące

Identyfikowanie towarów na paragonie
Podatnik może wykazywać w kasie rejestrującej dany towar (np. pomidory) w jednej pozycji. Bez 

znaczenia jest, czy są to towary objęte różnymi cenami. Minister Finansów podkreślił, że takie ozna-
czenie towarów będzie uznawane za „jednoznaczne”. Z wyjaśnień wynika również, że podatnik może 
stosować bardziej szczegółowe oznaczenie towarów/usług, ale jest to pozostawione jego uznaniu.

Najważniejsze wnioski wynikające z interpretacji ogólnej MF z 9 sierpnia 2013 r.:
■■ Podatnik nie powinien „identyfikować towarów”, używając tylko oznaczeń grup towarów takich jak: 

nabiał, pieczywo, warzywa.
■■ Wymóg „jednoznaczności” spełnia takie nazewnictwo towaru, które określa, jaki towar został sprze-

dany (czyli nazwy typu: pomidory, ser żółty, mleko, bułka). 
■■ Podatnik może stosować taką samą nazwę towaru (np. pomidory) także wtedy, gdy oferuje kilka 

rodzajów, gatunków lub typów tego towaru w różnej cenie. UWAGA! Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
towary te są opodatkowane różnymi stawkami VAT.

■■ W przypadku świadczenia usług złożonych podatnik może oznaczać usługi nazwami używanymi 
w cenniku usług, np. bukiet ślubny, dekoracja sali itp.

■■ Podatnik nie musi stosować rozbudowanego nazewnictwa towarów obejmującego np. wskazanie 
producenta, objętości, pojemności itp. parametrów. Podawanie takich informacji ma charakter 
fakultatywny.

■■ Podatnik ma prawo „mniej szczegółowo” identyfikować towary i usługi, jeżeli kasa (system kasowy) 
nie posiada określonych możliwości technicznych.

■■ Podatnik może dostosować używane nazewnictwo do liczby dostępnych pozycji w bazie towaro-
wej kasy.

■■ Podatnik nie ma obowiązku wymiany dotychczas stosowanych kas, nawet jeżeli nie umożliwiają one 
dokonania jednoznacznej identyfikacji towarów/usług.

MF
  Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas 
rejestrujących (Dz.U. poz. 363), zwanego dalej „rozporządzeniem z 2013 r.”, paragon 
fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną 

ich identyfikację. Dodatkowo, zgodnie z brzmieniem ust. 2 § 8 rozporządzenia z 2013 r., paragon 
fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy, również opis towaru lub usługi stano-
wiący rozwinięcie tej nazwy.

Podatnicy  dla  celów  prowadzenia  ewidencji  przy  zastosowaniu  kasy  rejestrującej,  w  celu 
zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczenia podatku, powinni posługiwać się nazwami towa-
rów lub usług, które pozwolą na ich jednoznaczną identyfikację. Nazwa towaru lub usługi to wyraz 
lub połączenie wyrazowe odnoszące się do towarów lub usług będących w ofercie podatnika. 
Przepis § 8 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia z 2013 r. obliguje do wyznaczenia takiej nazwy 
towaru lub usługi, która pozwoli na oznaczenie przedmiotu transakcji w sposób niebudzący wątpli-
wości, co do rodzaju towaru lub usługi. Jednocześnie należy podkreślić, iż przepis ten nie obliguje 
do stosowania nazw szczegółowych dotyczących pojedynczych przedmiotów danego rodzaju lub 
poszczególnych cech danego towaru lub usługi (np. barwa, pojemność, rozmiar).

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z 2013 r. paragon fiskalny jest dokumentem fiskalnym. 
Dokument ten spełnia określone funkcje m.in.: kontrolną i informacyjną. Funkcje te są szczególnie 
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istotne zarówno z punktu widzenia nabywcy - konsumenta, jak i organów podatkowych. Realizacja 
ww. funkcji jest możliwa jednak wtedy, gdy dokument ten zawiera wprowadzone w sposób prawid-
łowy dane wymienione w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia z 2013 r.

Nazwy pozwalające na „jednoznaczne”  identyfikowanie oferowanych towarów  i usług (oraz 
sposób  przyporządkowania  stawki  podatku  do  nazw  towarów  i  usług),  określa  sam  podatnik 
uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Sposób dokonywania 
jednoznacznej identyfikacji towaru lub usługi jest w dużej mierze uzależniony od specyfiki prowa-
dzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Podatnik powinien zatem zastosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego 
asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpo-
wiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem 
lub usługą. Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg „jednoznaczno-
ści”, o którym mowa w przepisie § 8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia z 2013 r., zamiast posłu-
giwać się takimi określeniami (właściwymi z reguły dla nazwy grupowania) jak warzywa/owoce, 
pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe powinien stosować nazwy  jak np. 
pomidory, jabłka (dla grupy warzywa/owoce), chleb, bułka (dla grupy pieczywo), ser żółty, mleko 
(dla grupy nabiał), piwo, wino, wódka (dla grupy napoje alkoholowe), woda, sok (dla grupy napo-
jów bezalkoholowych/soków).

Jak wskazano wyżej sposób „jednoznacznego”  identyfikowania  towarów  i usług  jest ściśle 
związany z asortymentem  towarów  i usług,  jakie podatnik oferuje. Podatnik dokonujący sprze-
daży jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor” 
dla oferowanych tego typu towarów. Podatnik dokonujący sprzedaży różnych rodzajów ciastek 
(np.: kremówka, sernik na zimno, szarlotka) może stosować oznaczenie ciastka, bez określania 
szczegółowo, jaki to rodzaj ciastka. Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy 
towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram), z zastrzeże-
niem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT 
np. pomidory (suszone) – objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce – objęte 5% 
stawką podatku VAT, chleb o przedłużonej trwałości – objęty stawką 8% oraz chleb z terminem 
przydatności do spożycia nie dłuższym niż 14 dni – objęty 5% stawką podatku VAT, ciastka świeże 
– objęte 8% stawką podatku VAT oraz ciastka, których data minimalnej trwałości lub termin przy-
datności do spożycia przekracza 45 dni – objęte 23% stawką podatku VAT. Podatnik stosując dla 
określonego rodzaju towarów np. pomidorów, różne ceny (z uwagi na oferowanie różnych odmian 
tych pomidorów) powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości 
ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy np. pomidory, jeżeli sprzedawane towary objęte są 
jedną stawką VAT).

W tym miejscu należy również zauważyć, że podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu 
czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wyko-
rzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Tym 
samym, przykładowo w przypadku podatnika prowadzącego kwiaciarnię stosowane nazwy będą 
zależały od samej oferty tego podatnika (oferta może ograniczać się do sprzedaży bukietów lub 
pojedynczych kwiatów, a może również obejmować dekorację sal balowych, samochodów itp.). 
Przy określaniu nazwy towaru (usługi) można, jak wskazano wyżej, wykorzystywać nazewnictwo 
stosowane przy tworzeniu danego cennika. Tym samym, jeżeli dany podatnik w swoim cenniku 
wyróżnia np. pozycję bukiet ślubny  (w stosunku do  innych bukietów),  to określając nazwę dla 
potrzeb stosowania kasy rejestrującej może on wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosow-
nym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety). Zważywszy, że ewidencjono-
waniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku 
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sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów, 
nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych. Podobna 
sytuacja wystąpi w przypadku usług świadczonych przez restauracje, lub inne punkty gastrono-
miczne. Określenie nazwy świadczonej przez punkty gastronomiczne usługi może opierać się na 
nazewnictwie określonym w karcie dań (cenniku).

Opisane wyżej zasady dotyczące stosowania nazewnictwa spełniającego wymóg jednoznacz-
nego identyfikowania towarów i usług, nie wykluczają stosowania przez podatników nazewnictwa 
zapewniającego bardziej szczegółowe rozróżnienie towarów. Stosowanie jednak na tyle rozbudo-
wanego nazewnictwa (obejmującego, w przypadku towaru takiego jak mleko wskazań dotyczą-
cych przykładowo producenta, objętości, zawartości tłuszczu itp.) ma dla podatników, zważywszy 
na treści § 8 ust. 2 zdanie 2 w zw. z ust. 1 pkt 6, jedynie charakter fakultatywny.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 12 września 2013 r., sygn. PT7/033/1/589/MHL/13/RD-94492

Komornicy sądowi

Komornicy sądowi płacą VAT od wykonywanych czynności
Komornicy sądowi zostali uznani przez Ministra Finansów za podatników VAT. Oznacza to, że powin-

ni płacić VAT należny od wykonywanych za wynagrodzeniem czynności. Minister Finansów zmienił swoje 
dotychczasowe stanowisko w tej sprawie (zmiana interpretacji ogólnej MF z 30 lipca 2004 r. nr PP10–812–
802/04/MR/1556PP). Ze względu na zasadę zaufania obywateli do państwa Minister Finansów do końca 
września 2015 r. zwolnił komorników sądowych z obowiązku zapłaty VAT od wykonywanych czynności.

MF
  Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa1, uwzględniając orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej – dalej: „TSUE”, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podat-

kowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie opodatkowania podat-
kiem  od  towarów  i  usług  czynności  wykonywanych  przez  komorników  sądowych,  zmieniam 
interpretację ogólną z dnia 30 lipca 2004 r. nr PP10–812–802/04/MR/1556PP oraz przekazuję 
następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 
– dalej: „ustawa o VAT” – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów 
i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Jednocześnie 
w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby 
fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie 
stanowi dostawy  towarów w  rozumieniu art. 7 ustawy. Podkreślić  tu należy,  że świadczeniem 
usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest m.in. świadczenie usług zgodnie z nakazem orga-
nu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy 
prawa (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT).

Należy zauważyć, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu,  jeżeli są wykonywane 
przez podatnika podatku od towarów i usług.

1  Dz.U. z 2015 r. poz. 613.
2  Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.
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Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospo-
darczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność 
gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producen-
tów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rol-
ników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje 
w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych 
i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy tu również zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podat-
nika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących  te organy w zakresie  realizowa-
nych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, 
z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Użyta na potrzeby podatku od towarów i usług definicja działalności gospodarczej jest tożsama 
z definicją zawartą w art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28  listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3 – dalej: „Dyrektywa 2006/112/
WE”, a przed 1 stycznia 2007 r. w art. 4 ust. 2 Szóstej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych 
– wspólny system podatku od wartości dodanej – ujednolicona podstawa wymiaru podatku.4

Analizując zakres pojęcia  „działalność gospodarcza” TSUE wskazywał,  że  jest ono bardzo 
szerokie i zawiera wszelkie usługi świadczone przez wolne zawody, oraz ma charakter obiektyw-
ny w  tym znaczeniu, że działalność gospodarcza  jest  rozpatrywana per se bez względu na  jej 
cele  lub skutki  (wyrok w sprawie 235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 
Holandii, pkt 8).

We  wskazanym  wyżej  wyroku  TSUE  rozważał  zagadnienie,  czy  notariusze  i  komornicy 
w Holandii prowadzą działalność, którą rządzą normalne reguły ekonomiczne, a tym samym, czy 
można uznać ją za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od wartości doda-
nej. W pkt 10 tego wyroku zauważył, że: „W świetle neutralnego charakteru pojęcia „działalność 
gospodarcza”, fakt, iż działalność notariuszy i komorników polega na wykonywaniu obowiązków 
przyznanych i regulowanych przez prawo w interesie publicznym, jest nieistotny. Co więcej, arty-
kuł 6 szóstej dyrektywy przewiduje wyraźnie, że niektóre czynności wykonywane z mocy prawa 
podlegają systemowi VAT.”. Dodatkowo TSUE zauważył, że wszystkie usługi świadczone za wyna-
grodzeniem przez przedstawicieli wolnych zawodów  lub zawodów uważanych za  takie, co do 
zasady, podlegają podatkowi od wartości dodanej (pkt 11).

Ponadto w wyroku tym TSUE stwierdził, że skoro notariusze i komornicy w Holandii prowadzą 
niezależną działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług podmiotom trzecim, za co 
otrzymują płatności na własną rzecz, to muszą być oni uznani za podatników dla celów podatku 
VAT, w rozumieniu artykułu 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy (pkt 15).

Jednocześnie TSUE odniósł się do kwestii wyłączenia spod opodatkowania VAT na podstawie 
art. 4 ust. 5 szóstej dyrektywy (ustanawiającego wyłączenia spod reżimu VAT podmiotów prawa pub-
licznego) czynności wykonywanych przez notariuszy i komorników wskazując, że nawet jeśli przy 
wykonywaniu urzędowych czynności notariusze i komornicy realizują uprawnienia władzy publicznej, 
nie oznacza to, że mogą korzystać z powyższego wyłączenia. Powodem jest fakt, że prowadzą tę 
działalność nie jako podmiot rządzący się prawem publicznym, ponieważ nie są częścią administra-
cji publicznej, ale w formie niezależnej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach wykony-
wania wolnego zawodu (pkt 22). W wyroku tym TSUE analizując, czy do czynności wykonywanych 

3  Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.
4  Dz. Urz. WE L Nr 145 z 13.06.1977, str. 1, z późn. zm.
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przez notariuszy i komorników ma zastosowanie art. 4 ust. 4 szóstej dyrektywy wyłączający z syste-
mu VAT osoby związane z pracodawcą umową o pracę lub innym stosunkiem prawnym tworzącym 
relację pracodawca-pracownik zauważył, że „notariusze  i komornicy nie są związani z władzami 
publicznymi jako pracownicy ponieważ nie są włączeni do administracji publicznej. Prowadzą dzia-
łalność na własny rachunek i własną odpowiedzialność; mogą swobodnie, chociaż podlegają pew-
nym ograniczeniom prawnym, ustalać w jaki sposób będą wykonywać swoją pracę i sami otrzymują 
środki, z których pochodzą ich dochody. Fakt, iż podlegają kontroli dyscyplinarnej władz publicznych 
(podobna sytuacja występuje także w przypadku innych zawodów regulowanych) oraz że ich wyna-
grodzenie jest ustalane przez prawo nie stanowi wystarczających podstaw do uznania ich za osoby 
związane więzami prawnymi z pracodawcą w rozumieniu artykułu 4 (4).” (pkt 14).

Należy dodatkowo wskazać,  że kwestia wyłączenia spod opodatkowania czynności wyko-
nywanych przez komorników sądowych była ponownie przedmiotem rozważań TSUE w sprawie 
C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad Kosice V, który w postanowieniu z dnia 21 maja 
2008 r., stwierdził, że: „Działalność wykonywana przez jednostkę, taka jak działalność komorni-
ka sądowego, nie jest zwolniona z podatku od wartości dodanej z tego tylko powodu, że polega 
ona na dokonywaniu aktów należących do prerogatyw władzy publicznej. Gdyby nawet w ramach 
wykonywania jego funkcji, komornik sądowy dokonywał takich aktów, to w rozumieniu przepisów, 
takich jak te w sprawie przed sądem krajowym, wykonuje on działalność nie w formie podmiotu 
prawa publicznego, jako że nie jest włączony w strukturę administracji publicznej, lecz w formie 
samodzielnej działalności gospodarczej, wykonywanej w ramach wolnego zawodu, a w związku 
z tym nie przysługuje mu zwolnienie przewidziane w art. 4 ust. 5 akapit pierwszy szóstej dyrek-
tywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujedno-
licona podstawa wymiaru podatku.”

Przenosząc powyższe  tezy wynikające z wyroków TSUE na sytuację działających w Polsce 
komorników sądowych – zwanych dalej: „komornikami”, należy w pierwszej kolejności wskazać, 
że  ich działalność  reguluje m.in. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997  r. o komornikach sądowych 
i egzekucji5 – dalej: „ustawa o komornikach”. Zgodnie z art. 1 tej ustawy komornik jest funkcjo-
nariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik jest podmiotem uprawnio-
nym do wykonywania czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych, a ponadto wykonuje inne 
czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów (art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o komornikach, komornikom powierzono w szczególności nastę-
pujące zadania:
1)   wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o  roszczenia pieniężne  i niepieniężne oraz 

o zabezpieczenie roszczeń;
2)   wykonywanie  innych  tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów 

oraz  tytułów  egzekucyjnych,  które  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  podlegają  wykonaniu 
w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3)   sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed 
wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o komornikach powyższe czynności komornik pełni osobiście, 

z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Czynności określone w art. 24 ustawy 
o komornikach, komornik wykonuje na własny rachunek (art. 3a ww. ustawy). Dodatkowo należy 
wskazać, że zgodnie z art. 43 ustawy o komornikach, komornik pobiera opłaty egzekucyjne za 
prowadzenie egzekucji i za inne czynności, do których ma umocowanie. Koszty działalności egze-
kucyjnej komornik pokrywa z uzyskanych opłat egzekucyjnych (art. 35 ww. ustawy), a dodatkowo 

5  Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.
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komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji, w zakre-
sie określonym ustawą (art. 39 ust. 1 tej ustawy). W myśl art. 40 ust. 1 ustawy o komornikach na 
pokrycie wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowa-
nia, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od jej uiszczenia. Ponadto należy 
wskazać, że sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbęd-
ne na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od kosztów sądowych 
(art. 40 ust. 3 ww. ustawy).

Analizując powyższe uregulowania oraz tezy wynikające z orzeczeń TSUE należy zauważyć, 
iż komornik – wykonując w szczególności czynności egzekucyjne – prowadzi działalność gospo-
darczą w rozumieniu ustawy o VAT działając w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. 
Powyższe potwierdzone zostało również w postanowieniu NSA z dnia 21 lutego 2013 r. sygn. akt: 
I FSK 221/12, stanowiącym wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, i nie 
zostało zakwestionowane w wyroku TSUE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie C-499/13.

Reasumując, wykonywane przez komorników czynności należy uznać za podlegające opodat-
kowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usług za wynagrodzeniem. Jednocześnie do 
tych czynności nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, 
a zatem podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Mając na uwadze powyższe należy 
stwierdzić, że wyjaśnienia zawarte w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. 
nr PP10–812–802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Ministra Finansów z 10 sierpnia 2004 r., Nr 10, poz. 93), 
są nieaktualne.

Mając na uwadze:
■■ zaprezentowane w interpretacji ogólnej z dnia 30 lipca 2004 r. stanowisko, zgodnie z którym 

komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników podatku od towarów i usług,
■■ wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę zaufania obywateli do państwa 

(określaną również jako zasada lojalności państwa wobec obywatela),
■■ treść art. 14 m § 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przewidującego zwolnienie z obowiązku 

zapłaty podatku przez okres w nim wskazany, znajdującego zastosowanie w niniejszej sprawie 
do komorników (jako osób, w stosunku do których zastosowanie się do ww. interpretacji z dnia 
30 lipca 2004 r. wyłączyło możliwość ich rejestracji  jako podatników i kwartalnego rozlicza-
nia VAT, co w kontekście wyrażonej w art. 14k § 2 Ordynacji podatkowej zasady nieszkodze-
nia wymaga objęcia ich ochroną przewidzianą w art. 14 m § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej dla 
podatników rozliczających się kwartalnie)

komornicy są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług, z tytułu wykonywanych 
przez nich czynności za wynagrodzeniem, do końca miesiąca września 2015 r.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 9 czerwca 2015 r. PT1.050.1.2015.LJU.19

Premie pieniężne

Premie pieniężne za przekroczenie limitu obrotów to rabat 
Premie pieniężne wypłacane za osiągnięcie określonych umownie progów zakupów są rabatem, 

który należy obowiązkowo udokumentować fakturą korygującą. Dopuszczalne jest również uznanie 
premii pieniężnej za wynagrodzenie za usługi, w przypadku gdy wypłacana kwota jest należnością za 
konkretne świadczenia. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 27 listopada 
2012 r. Takie samo stanowisko zajął NSA w uchwale w składzie 7 sędziów z 25 czerwca 2012 r., sygn. 
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akt I FPS 2/12. Warto jednak podkreślić, że NSA stwierdził, że nie ma podstaw do karania podatników 
za brak korekty sprzedaży.

MF
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu 
ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 

terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1  tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 
Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, 
w tym również: 

■■ przeniesienie praw do wartości niematerialnych  i prawnych, bez względu na formę, w  jakiej 
dokonano czynności prawnej; 

■■ zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności  lub do  tolerowania czynności 
lub sytuacji; 

■■ świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego 
w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. 
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem 

ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, 
pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego 
od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty 
o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarcza-
nych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. 

Jak stanowi art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udoku-
mentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych 
reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu 
przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym cha-
rakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b. 

W  przypadku  gdy  podstawa  opodatkowania  ulega  zmniejszeniu  w  stosunku  do  podstawy 
określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod 
warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 
rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzy-
mania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie 
potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia 
deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty 
faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (art. 29 ust. 4a ustawy o VAT).

Konstrukcja podstawy opodatkowania w ustawie o VAT, odpowiadająca w swej  istocie kon-
strukcji określonej w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), 
zwanej dalej „dyrektywą VAT”, oparta jest na założeniu proporcjonalności VAT do ceny towarów 
i usług. Każda bowiem transakcja podlega podatkowi od towarów i usług obliczonemu w sposób 
proporcjonalny do ceny otrzymanej przez podatnika jako świadczenie wzajemne za dostarczone 
towary lub usługi z uwzględnieniem stawki, jaka ma zastosowanie do dostawy lub świadczenia 
takich towarów i usług.

Należy mieć na uwadze,  iż konstrukcja podstawy opodatkowania pozwala zrealizować  fun-
damentalną zasadę neutralności podatku VAT. Ekonomiczny ciężar podatku VAT, co do zasady, 
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powinien bowiem ponosić konsument, a nie podatnik. W ślad zatem za obniżeniem ceny transak-
cyjnej w formie rabatu powinno następować obniżenie podstawy opodatkowania tej transakcji, aby 
zachowana została zasada proporcjonalności podatku VAT do ceny towarów i usług. Jeśli podsta-
wa opodatkowania przewyższa kwotę wynagrodzenia należnego podatnikowi, przynajmniej w czę-
ści poniesie on ekonomiczny ciężar podatku, co naruszałoby zasadę neutralności tego podatku. 
Zwrócił na to uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-317/94 Elida Gibbs, 
stwierdzając, że: „Nie byłoby zatem zgodne z dyrektywą, gdyby podstawa opodatkowania użyta 
do obliczenia podatku należnego od producenta jako podatnika, przekraczała kwotę ostatecznie 
przez niego otrzymaną. Gdyby bowiem tak było, zasada neutralności VAT w stosunku do podatni-
ków, do których należy przecież także producent, nie byłaby spełniona” (pkt 28).

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż ani w dyrektywie VAT ani też w ustawie o VAT pra-
wodawca nie zdefiniował pojęcia „premia pieniężna” czy też „rabat”. Zatem celem dokonania pra-
widłowej kwalifikacji premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów o podatku od 
towarów i usług, należy przeprowadzić obiektywną analizę całokształtu okoliczności faktycznych 
konkretnej transakcji, która pozwoli na ocenę skutków takiej transakcji w świetle regulacji doty-
czących podatku od towarów i usług. Należy przy tym mieć na uwadze, że sama wola podatnika, 
znajdująca odzwierciedlenie w treści czynności prawnej, nie może określać charakteru prawnego 
świadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech, bowiem nie nazwa, lecz treść świadczenia 
decyduje o tym jaki ma ono charakter. Nazwanie przez strony umowy danego świadczenia pre-
mią nie wyłącza zatem możliwości kwalifikacji tego świadczenia jako rabatu w rozumieniu art. 29 
ust. 4 ustawy o VAT.

Warunkiem sine qua non uznania, iż premia pieniężna stanowi w istocie rabat, jest wykazanie 
ścisłego związku pomiędzy premią pieniężną a zrealizowanymi dostawami. W przypadku premii 
pieniężnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów (określonej wartości sprzedaży 
lub ilości sprzedanych towarów) taki związek jest identyfikowalny, bowiem dopiero zrealizowanie 
wszystkich dostaw (nie tylko jednej z nich) zapewnia osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów 
uprawniającego do uzyskania premii pieniężnej. Premia pieniężna z tytułu osiągnięcia określonych 
obrotów przez kupującego jest zatem jednocześnie związana z każdą dostawą z osobna (bez jej 
realizacji warunek uprawniający do uzyskania premii nie zostałby spełniony) oraz z wszystkimi 
dostawami  łącznie  (zrealizowanie dopiero wszystkich dostaw generujących określony poziom 
obrotów uprawnia do przyznania premii pieniężnej). W związku z tym przyjęcie, że premia pienięż-
na nie  jest związana z żadną konkretną dostawą, nie znajduje uzasadnienia. Bez którejkolwiek 
bowiem z tych poszczególnych dostaw, mających wpływ na określony poziom obrotów upraw-
niający do przyznania premii pieniężnej, premia nie zostałaby wypłacona. Analogicznie również 
zachodzi ścisły związek pomiędzy premiami pieniężnymi z tytułu terminowego realizowania płat-
ności a poszczególnymi dostawami. Właśnie terminowe realizowanie płatności z tytułu poszcze-
gólnych dostaw stanowi warunek uprawniający do przyznania premii pieniężnej. Bez zrealizowania 
tychże dostaw premia pieniężna nie zostałaby przyznana, a zatem zachodzi ścisła relacja pomię-
dzy zrealizowanymi dostawami a przyznanymi premiami pieniężnymi z tytułu terminowego realizo-
wania płatności. Relacja ta staje się szczególnie widoczna w przypadku, gdy prawo do przyznania 
premii pieniężnej i/lub jej wysokość, uzależniona jest od określonego między stronami poziomu 
obrotów osiągniętego w danym czasie, który ustalany jest na podstawie faktur dokumentujących 
dokonane w tym czasie dostawy. 

Zauważyć należy, że efekt ekonomiczny przyznania premii pieniężnej wyrażonej procentowo 
w stosunku do obrotów w danym okresie oraz udzielenia rabatu w stosunku do wszystkich transak-
cji z określonym kontrahentem w tymże okresie, z uwzględnieniem tego samego procentu, będzie 
zbliżony w tym sensie, że wiązać się będzie z przekazaniem nabywcy przez sprzedawcę określonej 
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kwoty premii obliczonej procentowo w stosunku do obrotów lub odpowiadającej jej kwoty rabatu 
ustalonego w stosunku do poszczególnych transakcji, z uwzględnieniem tego samego procentu. 
Podobnie będzie w przypadku premii pieniężnej określonej kwotowo.

Niewątpliwie zatem premia pieniężna za dany okres, w ujęciu ekonomicznym, sprowadza się 
w istocie do dokonania przez sprzedawcę na rzecz nabywcy zwrotu części uiszczonego wyna-
grodzenia z tytułu uprzednio dokonanych w danym okresie z nabywcą transakcji – w następstwie 
czego zmniejszeniu ulega wcześniej określona jego łączna wartość, a tym samym proporcjonal-
nemu pomniejszeniu ulega wartość wynagrodzenia z tytułu pojedynczych transakcji, zawartych 
w danym okresie.

Zatem w przedstawionych wyżej sytuacjach podatnik-sprzedawca dysponuje wynagrodzeniem 
(z tytułu wszystkich zrealizowanych dostaw), które jest następnie pomniejszone o udzieloną premię 
pieniężną, wywołującą efekt ekonomiczny analogiczny jak w sytuacji udzielenia rabatu, co winno 
zostać uwzględnione poprzez obniżenie podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy 
o VAT, w przeciwnym bowiem razie dojdzie do naruszenia zasady neutralności podatku VAT. 

Odnośnie kwestii dokumentacji udzielonych premii pieniężnych wskazać należy, iż zgodnie 
z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić 
fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę 
jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności 
oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 
i art. 120 ust. 16. 

Dokonywanie  interpretacji  przepisów  prawa,  w  szczególności  z  uwzględnieniem  wykładni 
systemowej, oznacza w tym przypadku konieczność sięgnięcia do przepisów, wydanego m.in. 
na podstawie art. 106 ust. 8 ustawy o VAT, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 
2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich prze-
chowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). 

Z przepisu § 13 ust. 1 ww.  rozporządzenia  (analogiczny przepis zawarty był w poprzednio 
obowiązujących rozporządzeniach wykonawczych do ustawy), expressis verbis wynika, że w przy-
padku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, 
podatnik udzielający rabatu jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej. Jednoznacznie 
zatem określono formę udokumentowania rabatów, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, 
w sytuacji gdy pierwotny obrót z kontrahentem był dokumentowany fakturą. Zatem z wykładni gra-
matycznej oraz systemowej przepisów art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. wynika, że jeżeli podatnik dokonuje obniżenia obrotu 
z tytułu rabatu udzielonego po wystawieniu faktur, fakt udzielenia takiego rabatu dokumentowany 
jest fakturą korygującą.

Jeżeli obrót został udokumentowany fakturą, to w pełni logicznym jest, że w przypadku obni-
żenia obrotu z tytułu przyznanego rabatu - z uwagi na rolę faktury w systemie podatku od towa-
rów i usług w zakresie odliczania podatku naliczonego w niej wykazanego - obniżenie to powinno 
zostać udokumentowane również fakturą, z tym, że fakturą korygującą pierwotną fakturę, w której 
wykazano obrót i kwotę podatku podlegającą obniżeniu. Na istotną dla systemu podatku od towa-
rów i usług rolę faktury korygującej wskazuje również dyrektywa VAT w art. 219, zgodnie z którym 
każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny 
i jednoznaczny, uznaje się za fakturę.

Przedstawiając  powyższe  wyjaśnienia  dotyczące  stosowania  art.  29  ust.  4  ustawy  o  VAT 
w odniesieniu do przyznawanych premii pieniężnych, należy podnieść, że w orzecznictwie sądów 
administracyjnych przepis ten w związku z wypłacaniem lub otrzymywaniem tzw. premii pienięż-
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nych był  interpretowany w  różny sposób, co stało się przyczyną podjęcia przez Naczelny Sąd 
Administracyjny uchwały z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12, zgodnie z którą: „Wypłata 
kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości 
sprzedaży  lub  terminowości  regulowania należności stanowi  rabat w  rozumieniu art. 29 ust. 4 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. 
zm.),  zmniejszający podstawę opodatkowania”. Przedstawione wyjaśnienia wpisują się  zatem 
w powyższą tezę zawartą w ww. uchwale z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz rozstrzygnięcia wyda-
wane przez Naczelny Sąd Administracyjny po tej uchwale (vide wyrok z dnia 20 września 2012 r., 
sygn. akt I FSK 1888/11).

Należy  jednak zwrócić uwagę, że powyższe wyjaśnienia nie dotyczą sytuacji, gdyby w sta-
nie  faktycznym danej sprawy zostało ustalone, że pomiędzy dostawcą  i nabywcą  istniał stosu-
nek prawny, w oparciu o który nabywca dokonując zakupów u dostawcy uzyskał premię przede 
wszystkim za realizację przez nabywcę określonych czynności na rzecz dostawcy, np. stosowania 
szczególnych, czy też określonych przez dostawcę zasad eksponowania jego towarów klientom 
a nie za satysfakcjonującą dostawcę wartość dokonanych zakupów lub terminowość regulowania 
należności z tytułu dokonanej sprzedaży. Podobnie nie można przedstawionych wyjaśnień odno-
sić do wypłacania premii pieniężnej nabywcom za niedokonywanie przez nich nabyć podobnych 
towarów u innych podatników. W takich przypadkach mielibyśmy do czynienia ze świadczeniem 
usługi przez nabywcę na  rzecz dostawcy, wynagradzanej przez niego stosowną premią, które 
powinno zostać opodatkowane i udokumentowane fakturą.

Powyższe stwierdzenie koresponduje z prezentowanym w orzecznictwie sądów administra-
cyjnych jednolitym poglądem, że premie pieniężne, czy też bonusy otrzymywane przez nabywcę 
od dostawcy za dokonanie nabycia określonej ilości towarów, czy uzyskanie określonego pozio-
mu wartości sprzedanych towarów, co do zasady, nie są wynagrodzeniem za świadczenie usługi, 
a wypłacenie takiej premii nie kreuje odrębnej od dostawy towaru czynności objętej podatkiem 
od towarów i usług. Nie może bowiem wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby jedno-
cześnie dostawę towaru i świadczenie usług. Niedopuszczalne jest to w świetle regulacji zawartej 
w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowisko to przedstawione zostało m.in. w wyrokach NSA z dnia: 
8 kwietnia 2010 r., sygn. I FSK 308/09 oraz 11 czerwca 2010 r., sygn. I FSK 972/09.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane w zakresie kwa-
lifikowania premii pieniężnych (bonusów pieniężnych) w świetle przepisów ustawy o VAT wymaga 
każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Wobec uznania przedstawionej wyżej wykładni za dominującą zasadne stało się wskazanie, że 
wyjaśnienia zawarte w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr PP3-812-1222/2004/
AP/4026 (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2005 r. Nr 2, poz. 22), utraciły swoją aktualność.

Źródło:  Interpretacja ogólna MF z 27 listopada 2012 r., sygn. PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618

Stawka VAT 

Na usługi wstępu na siłownię, salę fitness i do sauny  
obowiązuje stawka VAT 8%
Wstęp na zajęcia rekreacyjne, takie jak: siłownia, fitness, aerobic czy sauna, jest opodatkowa-

ny stawką obniżoną (8%). Nie ma znaczenia, w jakiej formie wstęp został wykupiony (w formie biletu 
jednorazowego czy karnetu). Ze stawki obniżonej korzysta wstęp na określone zajęcia rekreacyjne. 
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Powinien być więc związany z określonym świadczeniem (typowym dla danego obiektu). MF podkre-
ślił, że usługi, które nie są związane z normalnym typowym użytkowaniem pomieszczeń rekreacyjnych, 
takie jak: usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, 
nie są objęte stawką obniżoną. 

MF
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają 
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa 
w  art.  5  ust.  1  pkt  1,  rozumie  się  przeniesienie  prawa  do  rozporządzania  towarami  jak 
właściciel.

Jednocześnie w świetle art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, świadczeniem usług jest każde świad-
czenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobo-
wości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, przy czym stosownie do 
art. 146a pkt 1 ustawy stawka ta, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 
wynosi, co do zasady, 23%.

Na mocy art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do 
ustawy, stawka podatku wynosi 7% (zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka ta, co do zasady, wynosi 8%).

Pod pozycją 186 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy wskazano „Pozostałe usługi zwią-
zane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

Pozycja 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stanowi uzupełnienie regulacji zawartych w pozy-
cjach 179, 182–185 tego załącznika, które wyznaczają zakres stosowania obniżonej stawki podat-
ku dla niektórych usług związanych m.in. z rekreacją.

Powyższe pozycje dotyczą:
■■ poz. 179; usług związanych z działalnością obiektów sportowych; PKWiU 93.11.10.0;
■■ poz. 182; usług kulturalnych i rozrywkowych; wyłącznie w zakresie wstępu:

o  na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
o  do obiektów kulturalnych

– bez względu na symbol PKWiU;
■■ poz. 183; usług związanych z rozrywką i rekreacją; wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych 

miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne; bez względu na symbol PKWiU;
■■ poz. 184; usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury; wyłącz-

nie w zakresie wstępu; bez względu na symbol PKWiU;
■■ poz. 185; wstępu na imprezy sportowe; bez względu na symbol PKWiU.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia  rekreacja. Słownik Języka Polskiego 
(www.sjp.pwn.pl) definiuje  rekreację  jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki 
Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie 
wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”, „Słownik wyrazów obcych 
i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 
2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego 
„recreatio” czyli powrót do zdrowia, sił”.

Mając na uwadze powyższe definicje oraz brzmienie poz. 179, 182–185 załącznika nr 3 do 
ustawy o VAT należy – na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 
do ustawy – uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. 
Tak rozumiana rekreacja obejmuje w szczególności zajęcia takie jak fitness, czy aerobik, ale rów-
nież taką aktywność jak np. korzystanie z sauny.
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Należy też zwrócić uwagę, że ustawodawca objął obniżoną stawką podatku VAT w wysoko-
ści 8% pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca 
nie określił jednak ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka 
podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest 
to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182–186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT 
należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma 
znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważ-
niający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć 
tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozu-
mieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak 
np.  z nabyciem  biletu  wstępu  do  teatru  związana  jest możliwość  obejrzenia  przedstawienia, 
w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali  tanecznej 
– możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym 
obiekcie zawodów, „na siłownię” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzysta-
niu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania 
obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze 
wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do 
danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie 
z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego 
obiektu  (tak  jak np. wstęp „na siłownię” czy do parku  rozrywki); por. wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2014 r. sygn. akt I FSK 311/13.

Dodać należy, że co do zasady zróżnicowanie ceny biletu wstępu np. w zależności od rodzaju 
usług związanych z rekreacją, do skorzystania z których dany bilet uprawnia (np. centrum rekreacyj-
ne, w którym są różne „strefy”: basen do pływania – jedna strefa, baseny rekreacyjne obejmujące 
m.in. zjeżdżalnie, „sztuczną rzekę” itp. – druga strefa, siłownia i sale do ćwiczeń grupowych – trze-
cia strefa) nie ma wpływu na wysokość stawki podatku, która ma zastosowanie do ich sprzedaży.

Jednocześnie należy zauważyć, że w ww. wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny zauważył m.in., że:  „(…) sformułowanie „usługi związane z  rekreacją – wyłącz-
nie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania 
z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie 
wstępu” należy  rozumieć w  ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które 
nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na tere-
nie klubu, zakup napojów, odżywek, czy  też usługi  instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. 
Opodatkowane są zaś stawką podstawową.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

Należy podzielić stanowisko zawarte w ww. wyroku co do opodatkowania usług w zakresie 
wstępu, mając jednak na uwadze, że dostawy towarów i świadczenie usług, które nie mieszczą 
się, zgodnie z zaprezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny wykładnią, w pojęciu wstępu, 
są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Reasumując, stawkę obniżoną VAT stosuje się, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 
załącznika nr 3 do ustawy o VAT, do usług związanych z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu), 
co oznacza, że objęte tym przepisem są tylko te świadczenia, które normalnie (typowo) wchodzą 
do tych usług.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 2 grudnia 2014 r., sygn. PT1/033/32/354/LJU/14
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Stawka VAT na usługi własne  
świadczone w ramach usług turystyki 

Usługi własne wykonywane przez biuro podróży w ramach usług turystyki opodatkowanych na zasa-
dach marży podlegają ogólnym zasadom opodatkowania VAT. Dotyczy to zarówno zasad ustalania pod-
stawy opodatkowania, miejsca świadczenia, jak i stawki podatku. Minister Finansów potwierdził więc, że 
usługi własne świadczone w ramach usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży mogą korzystać 
z obniżonej stawki VAT, jeżeli taką stawką są one opodatkowane na zasadach ogólnych. Taka sytuacja ma 
miejsce przykładowo w przypadku przewozu pasażerskiego opodatkowanego obniżoną stawką VAT (8%).

MF
  Istotą specjalnej procedury określonej w art. 119 ustawy o VAT jest przyjęcie za podsta-
wę opodatkowania kwoty marży pomniejszonej o kwotę należnego podatku  (art. 119 
ust. 1 ustawy o VAT, z zastrzeżeniem ust. 5).

Zgodnie z art. 119 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki podat-
nik, oprócz usług nabywanych od  innych podatników dla bezpośredniej korzyści  turysty, część 
świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, zwanych dalej „usługami własny-
mi”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do 
usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. W celu określenia pod-
stawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 119 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obo-
wiązany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na 
usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.

Miejsce świadczenia usług turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem 
usług, dla których podstawą opodatkowania jest marża, zostało określone w art. 28n ust. 1 ustawy 
o VAT. Natomiast miejsce świadczenia dla usług własnych, dla których podstawę opodatkowania 
ustala się na ogólnych zasadach, określa się również na ogólnych zasadach. Szczególne rozwią-
zanie przewidziane w art. 28n ust. 1 ustawy o VAT dla usług turystyki opodatkowanych w systemie 
„VAT marża” nie ma tu zastosowania.

Powyższe regulacje stanowią odpowiednik przepisów unijnych.
Stosownie do art. 306 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w spra-

wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3 – zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”, 
państwa członkowskie stosują procedurę szczególną VAT do transakcji dokonywanych przez biura 
podróży, o ile biura te występują we własnym imieniu wobec nabywców oraz gdy wykorzystują one 
do realizacji podróży towary dostarczane i usługi świadczone przez innych podatników.

Niniejsza procedura szczególna nie ma zastosowania do biur podróży, które działają wyłącz-
nie w charakterze pośredników i do których w celu obliczenia podstawy opodatkowania stosuje 
się art. 79 akapit pierwszy  lit. c) dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z art. 306 ust. 2 dyrektywy 
2006/112/WE organizatorzy wycieczek turystycznych są traktowani jak biura podróży.

W myśl art. 307 dyrektywy 2006/112/WE, transakcje dokonywane na warunkach przewidzia-
nych w art. 306 przez biura podróży w zakresie realizacji podróży uznawane są za pojedynczą 
usługę świadczoną przez biuro podróży na rzecz turysty. Pojedyncza usługa podlega opodatko-
waniu w państwie członkowskim, w którym biuro podróży ma siedzibę działalności gospodarczej 
lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy usługi.

Zgodnie z art. 308 dyrektywy 2006/112/WE, w odniesieniu do pojedynczej usługi świadczonej 
przez biuro podróży, za podstawę opodatkowania i cenę z wyłączeniem VAT w rozumieniu art. 226 
pkt 8 uznaje się marżę biura podróży, czyli różnicę między całkowitą kwotą, z wyłączeniem VAT, 
do zapłaty przez turystę a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro podróży z tytułu dostaw 
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towarów i usług świadczonych przez innych podatników, w przypadku gdy transakcje te służą bez-
pośredniej korzyści turysty.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 25 października 2012 r. w spra-
wie C-557/11 Maria Kozak, wskazał, że „Artykuły 306–310 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpre-
tować w ten sposób, że własne usługi przewozu stanowiące element składowy usługi turystycz-
nej świadczonej podróżnym przez biuro podróży za cenę ryczałtową, opodatkowanej zgodnie ze 
wskazanymi  przepisami,  podlegają ogólnym zasadom opodatkowania  podatkiem  od wartości 
dodanej, w szczególności w odniesieniu do stawki podatku, a nie szczególnej procedurze opo-
datkowania transakcji dokonywanych przez biura podróży. Zgodnie z art. 98 tej dyrektywy, jeżeli 
państwo członkowskie wprowadziło obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej dla usług prze-
wozu, stawka ta znajduje zastosowanie do omawianych usług własnych biura podróży.”.

Jak wynika z pkt 23 ww. wyroku Trybunału, w sytuacji zatem gdy podmiot gospodarczy podle-
gający przepisom o szczególnej procedurze opodatkowania biur podróży świadczy za cenę ryczał-
tową usługi złożone w części z jego własnych usług, a w części ze świadczeń innych podatników, 
procedura szczególna znajduje zastosowanie tylko do świadczeń podmiotów trzecich. Ponadto 
w pkt 26 ww. wyroku Trybunał wskazał, że własne usługi przewozu świadczone przez biuro podró-
ży nie podlegają szczególnej procedurze opodatkowania  transakcji dokonywanych przez biura 
podróży ani w zakresie określenia podstawy opodatkowania, ani w odniesieniu do pozostałych 
zasad obliczania podatku VAT. Jeśli chodzi o stawkę podatku, zastosowanie znajdują przepisy 
tytułu VIII dyrektywy 2006/112/WE. Zgodnie z art. 98 ust. 2 w związku z pkt 5 załącznika III do tej 
dyrektywy państwa członkowskie mają prawo wprowadzić stawkę obniżoną dla usług przewozu 
osób i ich bagażu. Rzeczpospolita Polska skorzystała z tego uprawnienia.

Zatem mając na względzie  tezy ww. wyroku,  jeżeli przy świadczeniu usługi  turystyki podatnik, 
oprócz usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń 
w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, usługi własne podlegają ogólnym zasadom opo-
datkowania nie tylko w zakresie określenia podstawy opodatkowania, czy też w zakresie miejsca świad-
czenia, ale również w odniesieniu do pozostałych zasad obliczania podatku od towarów i usług.

Przykładowo, w przypadku własnych usług transportu lądowego pasażerskiego stanowiących 
element składowy usługi turystyki świadczonej podróżnym przez podatnika za cenę ryczałtową, 
zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT oraz z pkt 157 załącznika nr 3 do tej ustawy zastosowanie 
ma obniżona stawka podatku w wysokości 7%. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2016 r., zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, stawka ta wynosi 8%.

Reasumując, usługi własne wykonywane przez biuro podróży w ramach usługi turystyki na pod-
stawie art. 119 ustawy o VAT podlegają ogólnym zasadom opodatkowania podatkiem od towarów 
i usług, w tym również w odniesieniu do wysokości stawki podatku VAT.

Powyższe wyjaśnienie dotyczy również odpowiednio usług własnych wykonywanych w stanie 
prawnym obowiązującym przed 1 kwietnia 2013 r.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 30 września 2014 r., sygn. PT2/033/7/505/EPT/2014/RD88705

Stawka VAT na wykonanie trwałej zabudowy meblowej 

MF uznał, że w sytuacji gdy elementem dominującym transakcji jest dostawa towaru (w tym przy-
padku mebli), transakcję należy uznać za dostawę towaru i opodatkować stawką 23%. Gdy elementem 
dominującym transakcji jest usługa montażu stałej zabudowy meblowej w budynku/lokalu objętym spo-
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łecznym programem mieszkaniowym, do tej usługi należy zastosować stawkę obniżoną. Warunkiem 
jest, aby można było ją uznać za „modernizację”. Za taką MF uznaje wyłącznie zabudowy, które wyma-
gają użycia cegieł, płyt kartonowo-gipsowych i zaprawy murarskiej. Taka interpretacja w sposób zasad-
niczy ogranicza możliwość stosowania stawki obniżonej do usług montażu zabudowy meblowej.

MF
  W związku z podjętą w dniu 24 czerwca 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny 
w składzie siedmiu sędziów uchwałą sygn. akt I FPS 2/13 dotyczącą sposobu opodat-
kowania podatkiem od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej 

zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, w obiektach budownictwa objętego 
społecznym  programem  mieszkaniowym  w  kontekście  uregulowań  ustawy  z  dnia  11  marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą o VAT”, w zakresie opodatkowania właściwą stawką VAT – działając na podstawie art. 14a 
§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. 
zm.), wyjaśniam, co następuje.

Na wykonanie trwałej zabudowy meblowej składa się szereg czynności począwszy od jej zaprojek-
towania aż po jej montaż w obiekcie budowlanym lub jego części (lokalu). Czynności te na potrzeby 
podatku od towarów i usług traktuje się jako świadczenie kompleksowe (złożone), którego wysokość 
opodatkowania VAT należy ustalić na podstawie elementu dominującego w tym świadczeniu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawka podstawowa podatku 
od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 23%, natomiast stawka 
obniżona, o której mowa w art. 41 ust. 2 tej ustawy, wynosi 8% (art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT).

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. jedynym przepisem, który może 
dawać podstawę do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług do czynno-
ści polegających na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, 
wykonywanych w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym pro-
gramem mieszkaniowym jest art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że stawkę podatku, 
o której mowa w art. 41 ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomo-
dernizacji  lub przebudowy obiektów budowlanych  lub  ich części zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W celu ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług do czynności polegających na 
wykonaniu trwałej zabudowy meblowej należy przede wszystkim zbadać czy czynności te można 
zakwalifikować jako usługę modernizacji obiektu budowlanego lub jego części (lokalu) objętego 
społecznym programem mieszkaniowym czy też w istocie czynności te sprowadzają się do doko-
nania dostawy towaru w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W zależności od dokonanej kwa-
lifikacji zastosowanie będzie miała preferencyjna lub podstawowa stawka podatku od towarów 
i usług (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

W  przypadku  świadczeń  kompleksowych  (złożonych),  jeżeli  elementem  dominującym 
w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządza-
nia nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny 
wówczas transakcja taka powinna, co do zasady, być traktowana jako dostawa towarów, o której 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

W przypadku jednak, gdy istotą transakcji będą inne (niż dostawa towaru) czynności to, mimo 
że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana 
jako świadczenie usług.

Zgodnie z ww. uchwałą,  jeżeli montaż komponentów meblowych w celu wykonania  trwałej 
zabudowy meblowej następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów obiektu budow-
lanego/lokalu,  który  przez  konstrukcyjne  połączenie  tych  komponentów  i  elementów  obiektu 
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budowlanego/lokalu stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytko-
wą, czynność taka będzie stanowić usługę modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy 
o VAT, opodatkowaną stawką VAT w wysokości 8%.

Aby wykonane na wymiar do konkretnego budynku lub lokalu i trwale powiązane z jego elemen-
tami komponenty meblowe stanowiły trwałą zabudowę meblową nie mogą one (na potrzeby uzna-
nia ich za „modernizację” w VAT) funkcjonować w obrocie tak, jak to ma miejsce w przypadku mebli 
„wolnostojących”. Obniżona stawka podatku nie może zatem znaleźć zastosowania w sytuacji gdy 
wykonana, nawet według indywidualnego projektu, zabudowa meblowa jest przytwierdzana do ścia-
ny lub podłogi jedynie w sposób, który może być również stosowany przy montażu mebli „wolnosto-
jących” (np. „zakotwiczenie” za pomocą kołków lub listew montażowych), co skutkuje możliwością 
demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia samej zabudowy, jak i konstrukcji budynku/lokalu (ele-
menty mogą być bez uszkodzenia tego budynku/lokalu przeniesione, przy czym za uszkodzenie nie 
można uznać pozostawienia w ścianie lub podłodze np. otworów montażowych). Dla całościowej 
oceny charakteru świadczenia nie ma natomiast znaczenia, czy elementy np. korpusów mebli są ze 
sobą zespolone i ewentualnie jak silne jest to zespolenie, gdyż istotne dla uznania za „modernizację” 
jest dopiero odpowiednio trwałe połączenie tych mebli z elementami obiektu budowlanego/lokalu.

Określając  zatem,  czy  do  zabudowy  meblowej  montowanej  w  budynku/lokalu  może  mieć 
zastosowanie obniżona stawka podatku od towarów i usług należy przede wszystkim badać sto-
pień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego/
lokalu. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów zabudowy meblowej z konstrukcyjny-
mi w rozumieniu techniki budowlanej elementami obiektu budowlanego/lokalu, lecz o tak silne 
połączenie konstrukcyjne komponentów meblowych  i elementów obiektu budowlanego/lokalu, 
że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową. Przykładem 
takiej trwałej zabudowy meblowej może być zabudowa kuchenna wykonana z cegły klinkierowej 
zespolona zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu, gdzie demontaż powodowałby uszko-
dzenie samej zabudowy, jak i pomieszczenia, w którym została ona zamontowana. Innym przykła-
dem trwałej zabudowy meblowej stanowiącej modernizację budynku/lokalu jest takie zespolenie 
wykonanych na wymiar do konkretnego budynku/lokalu mebli z elementami tego budynku/lokalu, 
które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane takie jak cegły czy płyty kartonowo – gipsowe, 
gdzie demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie pomieszczenia i komponentów 
meblowych,  jak  i  trwałe uszkodzenie  tych dodatkowych materiałów budowlanych, bez których 
to materiałów nie istniałaby możliwość wykorzystania tej zabudowy meblowej w innym miejscu.

Mając na uwadze powyższe, a w szczególności bogactwo możliwych gospodarczo sytuacji 
w omawianym zakresie należy wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane co do wysokości opo-
datkowania trwałej zabudowy meblowej w świetle przepisów ustawy o VAT wymaga każdorazowo 
szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 31 marca 2014 r., sygn. PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577

Stawka VAT na montaż sprzętu medycznego 

Prace budowlane związane z montażem sprzętu medycznego są opodatkowane stawką podsta-
wową. Nie mogą korzystać z opodatkowania obniżoną stawką VAT.

Niezależnie od treści zawartej umowy dostawa wyrobu medycznego, w rozumieniu ustawy o wyro-
bach medycznych, dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 
1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku – na podstawie art. 146a pkt 2 ww. 
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ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy. Natomiast 
prace polegające na dostosowaniu (adaptacji, przebudowie, rozbudowie itp.) pomieszczeń szpitala 
prowadzone w związku z dostawą ww. wyrobu medycznego nie korzystają, co do zasady, z preferencji 
podatkowej i podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, tj. obecnie w wysokości 23%.

MF
  Zgodnie z art. 5 ust.  l pkt l ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054) opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na teryto-

rium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o któ-

rej mowa w art. 5 ust. 1 pkt l, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak 
właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt l, jest – zgodnie z art. 8 ust. l ww. 
ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organiza-
cyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W świetle utrwalonej  linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości UE każde świadczenie 
powinno być, co do zasady, uznawane za odrębne i niezależne (vide: wyrok TS UE w sprawie 
C-276/09  Everything  Everywhere  Ltd,  pkt  21-24  i  przywołane  tam  orzecznictwo).  Jednakże 
transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie ekonomicznym nie powinna być sztucz-
nie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu VAT. Ponadto, w pewnych okolicz-
nościach,  formalnie  odrębne  transakcje,  które  mogą  być  wykonywane  oddzielnie,  a  zatem 
które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jedną 
transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne. W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE jed-
nolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy, albo dwie lub więcej 
czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie 
jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztucz-
ny (vide: wyrok TS UE w sprawie C-572/07 RLRE Tellmer Property sro, pkt 17). W kontekście 
tego wyroku za świadczenia odrębne należy uznać świadczenia wykonywane przez jednego 
świadczącego na rzecz nabywcy, które mogą być rozdzielone w sposób obiektywnie uzasad-
niony, nawet jeśli są w pewien sposób powiązane.

Mając  na  uwadze  powyższe  należy  stwierdzić,  że  jeżeli  transakcja  składa  się  z  zespołu 
świadczeń i czynności, celem określenia czy są to dwa lub więcej niż dwa świadczenia odręb-
ne  i  niezależne,  czy  też  jest  to  jedno  świadczenie  kompleksowe,  należy  wziąć  pod  uwagę 
wszystkie okoliczności, w jakich dokonywana jest rozpatrywana transakcja.

W przypadku dostawy specjalistycznego sprzętu medycznego (np. tomografu komputero-
wego, rezonansu magnetycznego, aparatu rentgenowskiego) stanowiącego wyrób medyczny 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 
107 poz. 679, z późn. zm.) w związku z jego instalacją (montażem) – ze względu na wysokie 
zaawansowanie technologiczne tego sprzętu oraz wymogi bezpiecznego i prawidłowego jego 
funkcjonowania  –  wykonywane  są  niekiedy  prace  budowlane  polegające  na  dostosowaniu 
pomieszczeń użytkownika (np. szpitala) do wymogów producenta oraz przepisów regulujących 
bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów.

Mimo iż wykonanie ww. prac budowlanych związane jest z dostarczeniem wyrobu medycz-
nego i ma na celu m.in. umożliwienie prawidłowej oraz bezpiecznej pracy tego wyrobu, sam 
tylko ten związek nie powoduje, że prace te stanowią element kompleksowego świadczenia, 
jakim jest dostawa wyrobu medycznego. Złożenie zamówienia na wyrób medyczny wraz z adap-
tacją pomieszczenia wynika, co do zasady, z przyczyn praktycznych  i niewątpliwej korzyści 
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dla użytkownika wynikającej z dostarczenia sprzętu wraz z przystosowaniem pomieszczenia, 
w którym będzie on funkcjonował. Same te okoliczności jednakże nie pozwalają na uznanie, 
że dostawa ta nabiera jednorodnego charakteru i może w całości korzystać z preferencyjnej 
stawki podatku od towarów i usług.

Należy podzielić pogląd,  że szpitale są specjalistycznymi placówkami,  które z  założenia 
spełniać muszą szereg wymogów specjalnych, w tym budowlanych. Wykonanie prac budowla-
nych polegających na przystosowaniu pomieszczenia do możliwości zainstalowania w nim spe-
cjalnego sprzętu medycznego, nie pozostaje z reguły w nierozerwalnym związku akurat z tym 
sprzętem. Standardowe prace adaptacyjne pomieszczenia, których wykonanie jest konieczne 
przy dostawie tego rodzaju sprzętów medycznych trudno uznać za nierozerwalnie związane 
ekonomicznie z tą konkretną dostawą.

Nie ma przy tym znaczenia, że subiektywnie strony traktują poszczególne czynności jako 
świadczenie  złożone,  gdyż  wnioski,  co  do  kwalifikacji  danych  zdarzeń  gospodarczych  jako 
świadczenia złożonego, nie mogą być pozbawione waloru obiektywnego. Zakres i sposób opo-
datkowania świadczenia w systemie VAT nie może być bowiem zależny jedynie od woli stron 
transakcji. Dokonanie obiektywnej oceny kwalifikacji świadczenia, jak już zaznaczono, należy 
dokonywać na podstawie wszystkich okoliczności towarzyszących tym świadczeniom.

Reasumując,  niezależnie  od  treści  zawartej  umowy,  dostawa  wyrobu  medycznego, 
w  rozumieniu  ustawy  o  wyrobach  medycznych,  dopuszczonego  do  obrotu  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu 8% 
stawką podatku – na podstawie art. 146a pkt 2 ww. ustawy o podatku od  towarów  i usług, 
w związku z poz. 105 załącznika nr 3 do tej ustawy, natomiast prace polegające na dostoso-
waniu (adaptacji, przebudowy, rozbudowy itp.) pomieszczeń szpitala prowadzone w związku 
z dostawą ww. wyrobu medycznego nie korzystają, co do zasady,  z preferencji podatkowej 
i podlegają opodatkowaniu według podstawowej stawki podatku od towarów i usług, tj. obec-
nie w wysokości 23%.

Należy zauważyć przy tym, że zasadność stanowiska, iż dostawa sprzętu medycznego i prac 
przystosowujących  pomieszczenia  stanowią  w  ww.  okolicznościach  dwa  oddzielne  świadcze-
nia  i w  taki  sposób powinny zostać opodatkowane potwierdza orzecznictwo Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, w tym wyroki z dnia 1 i 28 czerwca 2011r. sygn. I FSK 869/10 oraz I FSK 958/10.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zbyt daleko idącą tezą byłoby uznanie, że 
„pod pojęciem montażu urządzenia medycznego należy rozumieć także wykonanie infrastruk-
tury budowlanej pomieszczenia, w którym następnie zamontowany zostanie dany sprzęt. Tak 
szerokie postrzeganie złożoności świadczeń przesuwałoby granicę ich rozpoznania w sposób, 
który prowadziłby do pogorszenia funkcjonalności systemu VAT przez akceptowanie rozwiązań 
czyniących  ten  system  nieprzejrzystym  i  pozostawiającym  podatnika  w  niepewności,  co  do 
przyjętego sposobu rozliczenia danej dostawy lub świadczonej usługi” (por. ww. wyrok z dnia 
1 czerwca 2011 r.).

Ponadto w ww. wyroku z dnia 28 czerwca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 
„kierując się wskazówkami wynikającymi z orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
należy za wyrokiem z dnia 1 czerwca 2011 r., sygn. akt I FSK 869/10 powtórzyć, że dostawa 
sprzętu medycznego i wykonanie wskazanych przez Spółkę prac przystosowujących pomiesz-
czenia, w którym sprzęt ten będzie pracował w postaci wykonania instalacji elektrycznej, kli-
matyzacyjnej oraz izolacyjnej, stanowią dwa oddzielne świadczenia i w taki sposób powinny 
zostać opodatkowane.”

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 30 marca 2012 r., sygn. PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279
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Stawka 0% VAT na usługi związane  
z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych

Usługi budowlane dotyczące falochronu, takie jak remont czy przebudowa, są opodatkowane 
stawką 0% VAT, pod warunkiem że dotyczą utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych 
w odpowiednim stanie. Z preferencyjnej stawki VAT nie korzystają usługi dotyczące falochronu, jeżeli 
roboty te wynikają z konieczności jego dostosowania do przeprowadzonej przebudowy akwenu por-
towego lub toru podejściowego, zmieniającej w konsekwencji ich parametry techniczne.

MF
  Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się 
do  usług  związanych  z  utrzymaniem  akwenów  portowych  i  torów  podejściowych. 

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia  „utrzymanie”, wobec czego przy dokonywaniu wykładni 
tego pojęcia należy odwołać się do znaczenia językowego, zgodnie z którym „utrzymanie” ozna-
cza zachowanie czegoś takim, jakim było wcześniej, dbanie o coś, zachowywanie w odpowiednim 
stanie.  Utrzymanie  obiektu  oznacza  zatem  zachowanie  go  w  niepogorszonym  stanie,  w  tym 
zapewnienie jego odpowiedniej funkcjonalności.

W świetle powyższego użyte w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towa-
rów i usług pojęcie „usług związanych z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejścio-
wych” obejmuje czynności mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu tych obiektów, 
w  tym  prawidłową  ich  funkcjonalność. W  konsekwencji  usługi  w  zakresie  utrzymania  akwe-
nów portowych lub torów podejściowych nie muszą ograniczać się tylko do usług wykonywa-
nych  bezpośrednio  na  tych  obiektach.  Efektem  tych  usług  powinno  być  jednak  utrzymanie 
akwenów portowych lub torów podejściowych w odpowiednim stanie, w tym zapewnienie ich 
funkcjonalności.

W odniesieniu do akwenów portowych lub torów podejściowych zapewnienie funkcjonal-
ności,  w  tym  w  szczególności  bezpieczeństwa  tych  obiektów,  osiąga  się  m.in.  przez  takie 
budowle hydrotechniczne jak falochron. Zatem usługi budowlane dotyczące falochronu, takie 
jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej stawki 0%, jeżeli dotyczą utrzy-
mania akwenów portowych i  torów podejściowych w odpowiednim stanie. Z preferencyjnej 
stawki VAT nie będą korzystać jednak usługi dotyczące falochronu, jeżeli roboty te wynikają 
z konieczności jego dostosowania do przeprowadzonej przebudowy akwenu portowego lub 
toru  podejściowego,  zmieniającej  w  konsekwencji  ich  parametry  techniczne.  Remont  czy 
przebudowa falochronu, które nie są związane z ww. przebudową akwenu portowego lub toru 
podejściowego, a które służą utrzymaniu istniejącego akwenu portowego lub toru podejścio-
wego będą więc objęte, co do zasady, hipotezą normy zawartej w art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. 
ustawy. W ten ostatni przypadek będzie wpisywać się również remont lub przebudowa falo-
chronu, których zasadniczym celem  jest konieczność odnowienia obecnego  falochronu  (z 
uwagi na np. jego stan techniczny, który powoduje, że falochron nie jest już w stanie wypeł-
niać swojej funkcji do istniejącego akwenu portowego lub toru podejściowego), nawet jeśli 
część inwestycji związana będzie z przebudową akwenu portowego lub toru podejściowego, 
zmieniającą ich parametry techniczne. Zastosowanie jednakże w takiej sytuacji stawki prefe-
rencyjnej do części prac dotyczących falochronu, związanych z utrzymaniem akwenu porto-
wego lub toru podejściowego, uzależnione będzie od możliwości ich wyodrębnienia od prac 
związanych z przebudową tych obiektów.

Wyjaśniając powyższe, należy wskazać, iż – z uwagi na różnorodność realizowanych inwesty-
cji dotyczących akwenów portowych i torów podejściowych – prawidłowe zaklasyfikowanie ww. 
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usług do usług objętych normą prawną zawartą w art. 83 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy wymaga każ-
dorazowo szczegółowej analizy stanu faktycznego.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 22 czerwca 2011 r., sygn. PT2/033/1/442/TXW/2011/763

Wspólnoty mieszkaniowe

Refakturowanie towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe
Wspólnota ma prawo wystawiać refaktury na członków wspólnoty (właścicieli lokali). W przypadku 

zakupu towarów i usług oraz odsprzedaży ich właścicielom poszczególnych lokali wspólnota wystę-
puje bowiem jako podatnik VAT.

Natomiast w zakresie, w jakim wspólnota nabywa towary i usługi dla celów nieruchomości wspól-
nej, nie wykonuje żadnych czynności na rzecz właścicieli. W takim zakresie nie świadczy na rzecz 
członków wspólnoty usług opodatkowanych VAT. W konsekwencji brak jest podstaw do fakturowania 
wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami w związku z ponoszonymi kosztami zarządu 
nieruchomością wspólną. 

Interpretacja ogólna potwierdza, że wspólnota ma prawo refakturować na właścicieli lokali przy-
pisane do ich lokali towary i usługi (prąd, wodę, gaz, wywóz śmieci itp.). Jest to szczególnie istotne 
dla właścicieli lokali użytkowych w takich wspólnotach. Wspólnoty mogą zatem wystawiać refaktury, 
a właściciele lokali użytkowych mogą odliczać z nich VAT na zasadach ogólnych (czyli pod warunkiem 
zachowania związku zakupu z działalnością opodatkowaną).

Warto też odnotować, że w przypadku przenoszenia kosztów związanych z poszczególnymi lokala-
mi na właścicieli niebędących podatnikami (konsumentów) wspólnota również występuje jako podatnik 
VAT i powinna z tego tytułu odprowadzać VAT należny.

MF
  Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określo-
nej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zacią-

gać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Przepis ten daje wspólnocie mieszkaniowej przymiot 
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Jak wynika z powyższego, wspólnota 
mieszkaniowa  jest  odrębnym  od  członków  wspólnoty  podmiotem  praw  i  obowiązków,  a  tym 
samym działając w ramach przyznanej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do 
własnego majątku.

Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis art. 6 ustawy o własności lokali posiada 
określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą (tworzą ją) właściciele lokali, zobowią-
zani do określonych zachowań i czynności wynikających z tej ustawy. Regulacja art. 13 ust. 1 usta-
wy o własności lokali wskazuje na dwa rodzaje obowiązków członków wspólnoty mieszkaniowej: 
jedne związane z nieruchomością wspólną i drugie, związane z odrębną własnością lokalu. Tym 
samym właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z nierucho-
mością wspólną, na pokrycie których uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat (art. 15 ustawy 
o własności lokali), oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem własnych lokali (m.in. za wodę, 
ciepło, odprowadzanie ścieków, gaz, energię elektryczną).

Wspólnota  mieszkaniowa  realizując  wspólny  interes  właścicieli  występuje  w  odmiennych 
rolach w przypadku nabycia  towarów  i usług w ramach zarządu nieruchomością wspólną oraz 
w przypadku nabycia towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych lokali właścicieli.
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W pierwszym z wyżej wymienionych przypadków wspólnota, będąca jednostką odrębną od właś-
cicieli lokali, nabywając towary i usługi dla celów nieruchomości wspólnej nie wykonuje żadnych 
czynności na rzecz właścicieli. W takiej bowiem sytuacji działa ona w imieniu własnym i na własny 
rachunek,  jako podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających z zarządu nieruchomością 
wspólną, którego działanie jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnionych lokali miesz-
kalnych (m.in. w formie zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali), mających 
udziały w nieruchomości wspólnej. Tym samym odbiorcą nabywanych towarów i usług jest wspól-
nota mieszkaniowa, jako odrębny od jej członków podmiot praw, i to ona występuje jako ostateczny 
konsument. W takim więc zakresie nie świadczy ona żadnych czynności opodatkowanych podat-
kiem od towarów i usług na rzecz właścicieli odrębnych lokali. Zatem uiszczanie przez członków 
wspólnoty należności tytułem pokrycia kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, 
z późn. zm.). W konsekwencji brak jest podstaw do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między 
wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną.

Natomiast w drugim przypadku, gdy wydatki ponoszone są przez właściciela wyłącznie w związku 
z odrębną własnością lokalu, wspólnota w zakresie nabywanych towarów i usług celem zaopatrzenia 
poszczególnych lokali występuje w odmiennej roli. Nabywa bowiem towary i usługi w swoim imieniu 
jednakże na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy dokonują na poczet tych zakupów sto-
sownych wpłat. Tym samym wspólnota zakupując towary i usługi, które następnie przyporządkowuje 
poszczególnym lokalom, dokonuje ich odsprzedaży właścicielom lokali. W takiej sytuacji środki uisz-
czane przez właścicieli poszczególnych lokali na ich utrzymanie stanowią w istocie zapłatę za odsprze-
dawane im przez wspólnotę towary i usługi. W konsekwencji w odniesieniu do rozliczania wydatków 
związanych z utrzymaniem poszczególnych lokali, ponoszonych m.in. z tytułu zakupu przez wspólnotę 
towarów i usług do tych lokali, zastosowanie znajdą przepisy o podatku od towarów i usług.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, iż wspólnota dokonując odsprzedaży właści-
cielom lokali, zakupionych uprzednio w tym celu, towarów i usług związanych wyłącznie z utrzy-
maniem poszczególnych  lokali,  działa  jako podatnik podatku od  towarów  i usług  i w sytuacji 
niekorzystania przez nią ze zwolnienia podmiotowego, dokonywane przez nią czynności w ww. 
zakresie winny być dokumentowane fakturami, wystawianymi zgodnie z zasadami przewidziany-
mi w art. 106 ww. ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach do niej wykonawczych.

Biorąc  pod  uwagę  dotychczasową  niejednolitość  praktyki  i  interpretacji  przepisów  prawa 
podatkowego  w  zakresie  będącym  przedmiotem  niniejszej  interpretacji  ogólnej  informuję,  iż 
dokonana  wykładnia  przepisów  prawa  podatkowego  nie  wywołuje  konsekwencji  wobec  rozli-
czeń pomiędzy wspólnotą mieszkaniową a właścicielami lokali dokonanych uprzednio w sposób 
odmienny od wyżej przedstawionego.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 21 czerwca 2011 r., sygn. PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ZFŚS

Świadczenia finansowane z ZFŚS  
nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nie podlegają VAT 
Działania pracodawcy polegające wyłącznie na dokonywaniu zakupów od osób trzecich, których naby-

cie w całości następuje ze środków Funduszu (takich jak np. wczasów dla pracowników i emerytów, kolo-
nii i obozów dla dzieci pracowników, karnetów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych 
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obiektów sportowych, biletów do kina, teatru, kompleksowych usług polegających na organizowaniu okre-
ślonej imprezy kulturalnej), w celu udostępnienia ich osobom uprawnionym na zasadach wymienionych 
w ww. ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, podejmowane są poza sferą prowadzonej 
przez pracodawcę działalności gospodarczej (poza sferą jego aktywności jako przedsiębiorcy). Tym samym 
czynności te nie są podejmowane przez pracodawcę w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. 
W konsekwencji należy stwierdzić, że w tym zakresie pracodawca nie jest podatnikiem tego podatku.

Odnosi się to również do sytuacji, gdy nabyte w ww. sposób świadczenia współfinansuje benefi-
cjent, tj. osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, albowiem sam sposób finansowania nie zmie-
nia charakteru świadczeń.

Zatem gdy pracodawca działa jako administrator Funduszu i dokonuje zakupów towarów i usług, które 
następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnio-
nym do korzystania z Funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie dotyczy to czynności pracodawcy podejmowanych przez niego w ramach jego aktywności jako 
przedsiębiorcy – podatnika VAT, a polegających np. na świadczeniu przez pracodawcę, w związku 
z organizacją wycieczki na rzecz pracowników, usługi transportowej w ramach prowadzonej działalnoś-
ci gospodarczej, finansowanej ze środków Funduszu (w całości lub w części). Tego rodzaju czynności 
są bowiem rozliczane przez pracodawcę (podatnika VAT) zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi 
w podatku od towarów i usług.

MF
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od 
towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na 

terytorium kraju.
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodziel-
nie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usłu-
godawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność 
osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynno-
ści polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób 
ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy podatku od towarów i usług).

Określony w cytowanej ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazu-
je, iż warunkiem opodatkowania danej czynności jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu 
wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik.

Obowiązek tworzenia Funduszu nakładają przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado-
wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.).

Fundusz może być przeznaczony, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych, na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnio-
nych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na 
tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przez działalność 
socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, 
działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klu-
bach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie 
pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele 
mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
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Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu, na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy o zakła-
dowym funduszu świadczeń socjalnych, są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pra-
cownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa 
w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Z  powołanych  przepisów  wynika,  iż  zakładowa  działalność  socjalna  dotyczy  określonych 
rodzajów świadczeń pracodawcy na rzecz ww. osób i tylko te świadczenia mogą być finansowa-
ne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Stosownie do art. 10 i art. 12 ust. 1 ustawy 
o zakładowym  funduszu świadczeń socjalnych, środkami Funduszu administruje pracodawca 
i gromadzi je na odrębnym rachunku bankowym.

Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że działania pracodawcy polegające wyłącznie na 
dokonaniu zakupów od osób trzecich, których nabycie w całości następuje ze środków Funduszu 
(takich jak np. wczasów dla pracowników i emerytów, kolonii i obozów dla dzieci pracowników, karne-
tów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych, biletów do kina, 
teatru, kompleksowych usług polegających na organizowaniu określonej imprezy kulturalnej) w celu 
udostępnienia ich osobom uprawnionym na zasadach wymienionych w ww. ustawie o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych podejmowane są poza sferą prowadzonej przez pracodawcę działal-
ności gospodarczej (poza sferą jego aktywności jako przedsiębiorcy). Tym samym czynności te nie są 
podejmowane przez pracodawcę w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W konsekwen-
cji należy stwierdzić, że w tym zakresie pracodawca nie jest podatnikiem tego podatku.

Powyższe odnosi się również do sytuacji, gdy nabyte w ww. sposób świadczenia współfinan-
suje beneficjent, tj. osoba uprawniona do korzystania z Funduszu, albowiem sam sposób finan-
sowania nie zmienia charakteru rzeczonych świadczeń.

Zatem, gdy pracodawca działa  jako administrator  Funduszu  i dokonuje zakupów  towarów 
i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym 
osobom upoważnionym do korzystania z Funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług.

Powyższe  wyjaśnienia  nie  dotyczą  czynności  pracodawcy  podejmowanych  przez  niego 
w ramach jego aktywności jako przedsiębiorcy – podatnika VAT, a polegających np. na świadcze-
niu przez pracodawcę, w związku z organizacją wycieczki na rzecz pracowników, usługi transpor-
towej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, finansowanej ze środków Funduszu (w 
całości lub części). Tego rodzaju czynności są bowiem rozliczane przez pracodawcę (podatnika 
VAT), zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 27 maja 2013 r., sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD50859

Zwolnienia przedmiotowe z VAT

Usługi kulturalne świadczone  
przez organizacje pożytku publicznego  
mogą być zwolnione z VAT 
Ze zwolnienia z VAT mogą korzystać usługi kulturalne świadczone przez wszystkie podmioty i insty-

tucje, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 
33 lit. a) ustawy o VAT mogą zatem korzystać nie tylko instytucje wymienione w ustawie o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ale również podmioty, które wykonują te usługi jako działal-
ność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Oznacza to, że z ww. zwolnienia mogą korzystać nie tylko teatry, opery, operetki, filharmonie, orkie-
stry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki, ale 
również organizacje takie jak fundacje i stowarzyszenia. Nie zmienia to faktu, że prawo do zwolnienia 
z VAT przysługuje tylko tym podmiotom świadczącym usługi kulturalne, które nie osiągają w sposób 
systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości 
na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

MF
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 
października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 
2011 r. zwolnieniem od podatku objęte są usługi kulturalne świadczone przez:

a)   podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za insty-
tucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organi-
zatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b)   indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udziele-
nie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.
Przepisy  te są  implementacją art. 132 ust. 1  lit. n dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej „dyrektywa 
2006/112/WE”, który stanowi podstawę do zwolnienia z podatku od towarów i usług świadczenia 
niektórych usług kulturalnych, a także dostawy towarów ściśle z nimi związanych, przez podmio-
ty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT zwolnienie usług kulturalnych na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których 
mowa w tym przepisie, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypad-
ku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych 
usług (przepis ten znajduje oparcie w art. 133 akapit 1 lit. a dyrektywy 2006/112/WE).

Wskazane przepisy ustawy przewidują stosowanie zwolnienia również dla innego (niż podmiot 
prawa publicznego) podmiotu uznanego na podstawie odrębnych przepisów za instytucję o cha-
rakterze kulturalnym, pod warunkiem, że podmiot wykonuje usługi kulturalne i nie osiąga w spo-
sób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane 
w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt I FSK 584/13 orzekł, 
iż „przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a u.p.t.u. zawiera prawidłową implementację zwolnienia przewi-
dzianego w art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE (…). Prawodawca unijny określając ana-
lizowane zwolnienie w zakresie świadczenia usług kulturalnych na równi traktuje podmioty prawa 
publicznego oraz pozostałe instytucje kultury. Celem wprowadzenia zwolnienia było wykonywanie 
czynności w interesie publicznym, a w konsekwencji obniżenie kosztów dostępu do dóbr kultury”.

Określając katalog podmiotów, które mogą na podstawie odrębnych przepisów zostać uznane 
za instytucje o charakterze kulturalnym, w rozumieniu cytowanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. 
a ustawy o VAT na wstępie należy przywołać regulacje ustawy z dnia 25 października 1991 r. o orga-
nizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej definiujące pojęcie działalności kulturalnej jak i krąg 
podmiotów, które mogą tę działalność prowadzić. Działalność kulturalna w rozumieniu art. 1 niniej-
szej ustawy, polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zgodnie z art. 2 tejże ustawy 
formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filhar-
monie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, gale-
rie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Jednocześnie na mocy 
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art. 3 ust. 1 działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 tej ustawy, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których podsta-
wowym celem statutowym nie jest prowadzenie działalności kulturalnej, mogą prowadzić taką dzia-
łalność w szczególności w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek.

Jak wynika z powyższego, ww. ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej nie  jest wystarczająca dla określenia wspomnianego katalogu podmiotów (por. ww. wyrok) 
– egzemplifikacyjny charakter wyliczeń w niej zawartych wyklucza możliwość definiowania tego 
katalogu jedynie w oparciu o jej przepisy.

Mając na uwadze powyższe uzasadnione jest przy określeniu katalogu ww. podmiotów rów-
nież odwołanie się do treści ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie. W świetle bowiem art. 1 ust. 1 pkt 1 i art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 tej 
ustawy reguluje ona m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego, gdzie działal-
nością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań 
publicznych określonych w ustawie, co w szczególności obejmuje zadania w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W art. 3 tej ustawy ustawodawca określa kto prowadzi działalność pożytku publicznego. Są to 
organizacje pozarządowe rozumiane jako niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, 
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,  i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 
prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa 
przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
■■ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa 

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  jeżeli  ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

■■ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
■■ spółdzielnie socjalne,
■■ spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółka-

mi działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość docho-
du na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Mając na uwadze charakter działalności pożytku publicznego (obejmujący m.in. zadania w zakre-

sie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego) oraz dookreślenie zakresu podmio-
towego dla tego typu działalności należy uznać, że działalność określona w ww. ustawie o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie prowadzona przez takie podmioty wpisuje się w przesłanki 
art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, uprawniające do zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Reasumując, pod pojęciem  innych podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepi-
sów za instytucje o charakterze kulturalnym w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT 
uznaje się również podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego tj. działalność 
w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych pod warunkiem, że 
podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich 
osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 17 kwietnia 2015 r., sygn. PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130
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Usługi świadczone przez podwykonawcę  
na rzecz organizatora szkolenia są zwolnione z VAT 

Usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczone przez podwykonaw-
ców na rzecz organizatorów szkoleń, finansowane ze środków publicznych, mogą korzystać ze zwol-
nienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT (i odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 
rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r.). Aby skorzystać ze zwolnienia, podwykonaw-
cy muszą spełnić określone warunki, w tym dysponować dokumentacją wskazującą, że świadczone 
usługi są finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych. Ze zwolnienia mogą też korzystać 
inne usługi (dostawy) świadczone przez podwykonawców, pod warunkiem że są one niezbędne do 
wykonania usługi podstawowej. 

MF
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług2 – dalej „ustawa o VAT”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 
2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. zwol-

nieniem od podatku objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowe-
go finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług  i dostawa towarów 
ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie przepisem § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grud-
nia 2010  r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od  towarów  i usług 
zwolniono od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finan-
sowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów 
ściśle z tymi usługami związane. Zapis ten został włączony w analogicznym brzmieniu do treści 
§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień 
od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Przepisy te wynikają z implementacji art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej „dyrek-
tywa 2006/112/WE”, który stanowi podstawę do zwolnienia z podatku od towarów i usług kształ-
cenia dzieci lub młodzieży, kształcenia powszechnego lub wyższego, kształcenia zawodowego 
lub przekwalifikowania, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działal-
nością związanych, prowadzonego przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne 
instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo 
członkowskie.

Klasyfikacja  danej  czynności  jako  zwolnionej  na  podstawie  powołanych  wyżej  przepisów 
dotyczących podatku od towarów i usług, tj. w kontekście usług szkoleniowych finansowanych 
w całości lub części ze środków publicznych wymaga ustalenia, czy dana usługa stanowi usługę 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz czy i w jakiej części jest ona 
finansowana ze środków publicznych.

Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifi-
kowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 
282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/
WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z jego treścią, usługi 
w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określo-
nych w art. 132 ust. 1 lit.  i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpo-
średnim związku z branżą  lub zawodem,  jak  również nauczanie mające na celu uzyskanie  lub 
uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodo-
wego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.
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W zakresie drugiej przesłanki uprawniającej do zastosowania ww. zwolnienia należy przede wszyst-
kim na wstępie wskazać, że środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej mieszczą się w kategorii 
środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest sytuacja, gdy podmioty otrzymujące dofinansowanie ze 
środków publicznych (np. w związku z realizacją projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej) 
na realizację projektów zlecają wykonanie zadań innym podmiotom – podwykonawcom. Realizacja 
określonego świadczenia następuje na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy podmiotem, 
który otrzymał dofinansowanie, a podwykonawcą (ewentualnie pomiędzy podwykonawcą jako zlece-
niodawcą a innymi podmiotami jako zleceniobiorcami), w której określany jest zakres przedmiotu zle-
cenia oraz wynagrodzenie przysługujące zleceniobiorcy za wykonane czynności.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wynika, że poję-
cia używane do opisania zwolnień stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają 
na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach człon-
kowskich. Jednocześnie jednak pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 132 
dyrektywy 2006/112/WE, powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako że stanowią odstęp-
stwa od ogólnej zasady powszechności opodatkowania, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta 
jest każda dostawa  towarów  i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.  Jednakże 
interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami realizowanymi przez owe zwolnienia oraz 
z zasadą neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem 
powyższa zasada ścisłej  interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień 
z art. 132 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych 
przez nie skutków (por. np. wyroki: z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Horizon College 
pkt 15 i 16; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-445/05 Werner Haderer, pkt 17 i 18; z dnia 11 
grudnia 2008 r. w sprawie C-407/07 Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale 
Toetsing, pkt 24 i 30 i wskazane w nich orzecznictwo).

Należy zwrócić uwagę, że zarówno przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, jak i prze-
pis § 3 ust. 1 pkt 14  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013  r. uzależniają 
stosowanie  zwolnienia  od  podatku  VAT  od  tego,  czy  świadczona  przez  dany  podmiot  usługa 
kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w określonej 
wysokości ze środków publicznych. Wprowadzony wymóg finansowania w określonej wysokości 
przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w 
znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Powyższego nie 
wyklucza fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwyko-
nawców (niezależnie od tego, którym z kolei zleceniobiorcą w ewentualnym łańcuchu podwyko-
nawców jest dany podwykonawca). Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu 
środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) 
przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowa-
ne przez podwykonawców są – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane ze środków 
publicznych. W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa 
w ww. przepisach (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „finansowania 
ze środków publicznych” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinanso-
wanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację 
tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (dalsi podwykonawcy). Istotne jest jedynie to, żeby 
środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przed-
miotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicz-
nymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem 
posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki 
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publiczne. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługa kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, również wtedy, gdy jest świadczona przez podwykonawcę (dal-
szych podwykonawców), podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT 
(odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.) pod 
warunkiem, że jest – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowana (w całości lub w co naj-
mniej 70%) ze środków publicznych.

Należy jednakże pamiętać, że świadczenie przez bezpośrednio otrzymującego dofinansowa-
nie ze środków publicznych usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowe-
go (na rzecz uczestników szkolenia lub/i  ich pracodawców) nie oznacza, że świadczone przez 
podwykonawców (dalszych podwykonawców) poszczególne czynności stanowią w konkretnym 
przypadku usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (mimo tego, że 
wszystkie te czynności, wykonywane łącznie, składają się na taką usługę).

W tym kontekście należy bowiem zwrócić uwagę, że w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-
wie C-434/05 Horizon College Trybunał orzekł, iż „pojęcia „edukacji dzieci i młodzieży, szkolnictwa 
powszechnego i wyższego, szkoleń zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych” nie obejmują 
odpłatnego udostępniania nauczyciela instytucji edukacyjnej w rozumieniu tego przepisu, w której 
nauczyciel ten tymczasowo prowadzi nauczanie w ramach jej zakresu odpowiedzialności (por. pkt 
24 wyroku Horizon College). Przykładowo zatem świadczona przez podwykonawcę usługa udostęp-
niania nauczyciela instytucji edukacyjnej nie stanowi usługi „kształcenia zawodowego lub przekwa-
lifikowania zawodowego”, o której mowa w ww. przepisach ustawy i rozporządzenia. Świadczona 
w takim przypadku przez podwykonawcę usługa (taka  jak usługa udostępnienia nauczyciela  lub 
inna) może być jednak uznana pod pewnymi warunkami za podlegającą zwolnieniu usługę ściśle 
związaną z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do świadczenia usługi (ale też i dostawy 
towarów) ściśle związanej z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
wymaga jednak spełnienia warunków wskazanych m.in. w ww. wyroku w sprawie Horizon College. 
Po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna,  jak  i dostawa  towarów  lub świadczenie 
usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o któ-
rych mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). 
Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi 
mogą korzystać ze zwolnienia  tylko wtedy,  jeżeli są one konieczne do dokonywania  transakcji 
podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług 
i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie 
dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkuren-
cję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej 
podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

Dodatkowego  wyjaśnienia  wymaga  pierwsza  przesłanka  skorzystania  ze  zwolnienia. 
Zastosowanie zwolnienia z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów ściśle związanych z kształ-
ceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym wymaga w szczególności tego, ażeby 
podmiot dokonujący tej czynności można było uznać za odpowiedni podmiot prawa publicznego 
lub inną instytucję działającą w tej dziedzinie, której cele są uznane za podobne przez dane państwo 
członkowskie (w rozumieniu art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE). Podmiotem takim oprócz 
podmiotu określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 roz-
porządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), tj. podmiotu prowadzącego działalność 
w zakresie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych ze 
środków publicznych, może być także podmiot, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 oraz w pkt 29 
lit. a lub b lub § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. Jeżeli 
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zatem podmiot świadczy bądź świadczył w ramach innego stosunku prawnego usługę w zakresie 
kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego zwolnioną na mocy art. 43 ust. 1 
pkt 29 lit. c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
20 grudnia 2013 r.) lub jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub pkt 29 lit. a lub b 
lub § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., zostanie spełnio-
na ww. przesłanka podmiotowa dla zastosowania zwolnienia przy świadczeniu przez ten podmiot 
innej usługi niebędącej usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jeśli 
tylko ta usługa jest usługą ściśle związaną z usługą kształcenia zawodowego lub przekwalifikowa-
nia zawodowego.

Powyższe wpisuje się w treść art. 43 ust. 17 i 17a ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 8 i 9 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.). Zgodnie z tymi regulacjami omawia-
ne zwolnienie nie ma zastosowania do dostaw towarów lub świadczenia usług ściśle związanych 
z usługą podstawową (tu usługą korzystającą ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c, 
odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), jeżeli 
nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub ich głównym celem jest osiągnięcie 
dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w sto-
sunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (co stanowi implementację art. 134 
dyrektywy 2006/112/WE). Zwolnienie znajduje natomiast zastosowanie wobec dostawy towarów 
lub świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługą podstawową dokonywanych przez podmio-
ty świadczące usługi podstawowe.

Tym samym, świadczenie danej usługi może być zwolnione od podatku (jako usługa ściśle 
związana z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym) na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia MF z dnia 20 grudnia 2013 r.) 
jeżeli  jest  finansowane w określonej wysokości ze środków publicznych oraz  jest  realizowane 
przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 26 lub 29 tego artykułu lub § 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.

Reasumując, świadczenie usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowe-
go przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na rzecz zlecającego podlega zwolnieniu 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), pod warunkiem, że jest – z ekonomicznego punktu 
widzenia – finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych.

Świadczenie przez podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na rzecz zlecającego usłu-
gę  (zrealizowanie dostawy), która nie stanowi wprawdzie usługi kształcenia zawodowego  lub 
przekwalifikowania zawodowego, lecz stanowi usługę (dostawę towaru) ściśle związaną z usługą 
podstawową (co wymaga odrębnego zweryfikowania), podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 
ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 grudnia 2013 r.) pod warunkiem, że:

■■ usługa (dostawa towaru) jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
■■ podwykonawca jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub 

§ 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.,
■■ świadczenie jest – z ekonomicznego punktu widzenia – finansowane (w całości lub w co naj-

mniej 70%) ze środków publicznych,
■■ celem wykonania tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne  wykonywanie  tych  czynności  w  stosunku  do  podatników  niekorzystających 
z takiego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 30 maja 2014 r., sygn. PT1/033/46/751/KCO/13/14
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Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest zwolnione z VAT

W wyroku z 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 TSUE uznał, że usługa ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne. Każda z nich podlega 
więc odrębnemu opodatkowaniu. W praktyce oznacza to, że usługi ubezpieczeniowe refakturo-
wane na leasingobiorców przez leasingodawców mogą korzystać ze zwolnienia z VAT – przewi-
dzianego dla tego rodzaju usług. Przed wyrokiem TSUE MF oraz NSA (w uchwale z 8 listopada 
2010 r., sygn. akt I FPS 3/10, podjętej w składzie 7 sędziów) uznawały refakturowane usługi 
ubezpieczeniowe za usługi stanowiące element usługi leasingu opodatkowane stawką 23%. Ze 
względu na rozbieżność z wyrokiem TSUE MF wydał interpretację ogólną określającą zasady 
korekty dotychczasowych rozliczeń ubezpieczenia przedmiotu leasingu. MF potwierdził też, że 
leasingodawcy nie mają obowiązku dokonywania korekty VAT należnego w związku z ww. wyrokiem 
TSUE. Również leasingobiorcy nie muszą dokonywać takiej korekty, chyba że otrzymają fakturę 
korygującą od leasingodawcy.

Dla leasingodawców, którzy zdecydują się na skorzystanie z prawa do korekty VAT w związku 
z wyrokiem TSUE z 17 stycznia 2013 r., MF sformułował zalecenia co do sposobu dokonywania korekt.

MF
  W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 17 
stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o., dotyczącym interpretacji 
przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-

nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1), w kontekście 
uregulowań ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie zwolnienia z podatku od towarów 
i usług (zwanego dalej „podatkiem VAT”) czynności polegającej na objęciu ubezpieczeniem towa-
ru stanowiącego przedmiot leasingu, jeżeli jest ono połączone z usługą leasingu, samą w sobie 
objętą podatkiem VAT – działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), wyjaśniam, co następuje.

Biorąc pod uwagę postanowienia ww. wyroku należy uznać, że usługa ubezpieczenia przed-
miotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opo-
datkowania podatkiem VAT. Należy przy tym wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane w zakresie 
ustalenia czy dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako 
stanowiące  jedną usługę, czy  też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne w świetle przepi-
sów ustawy o VAT, wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego 
konkretnej sprawy. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym 
kosztem  tego ubezpieczenia  leasingobiorcę a analiza okoliczności stanu  faktycznego sprawy, 
dokonana przy uwzględnieniu wskazówek wynikających z wyroku TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. 
w sprawie C-224/11, prowadzi do konkluzji, iż są to usługi odrębne w świetle przepisów ustawy 
o VAT, czynność ta stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy 
o VAT (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. – w rozumieniu art. 43 ust. 1 
pkt 1 ustawy o VAT w związku z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy).

W związku z powyższym, mając na uwadze postanowienia uchwały z dnia 8 listopada 2010 r., 
sygn. akt I FPS 3/10, podjętej przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7. sędziów, zgod-
nie z którą: „w świetle art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r., podmiot świadczący 
usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu”, oraz fakt, że stała się ona podstawą postępowania podatników w zakresie 
opodatkowania i rozliczenia podatku w przypadku gdy leasingodawca ubezpiecza przedmiot lea-
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singu, obciążając kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, konieczne stało się przedstawie-
nie poniższych wyjaśnień:

1.   Skutki  ww.  wyroku  TSUE  w  zakresie  uprzedniego  rozliczenia  podatku  należnego  przez 
leasingodawców:

  a)   w przypadku gdy, stosownie do obowiązujących przepisów, leasingodawca wystawił faktu-
rę korygującą w wyniku zastosowania się do tezy uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., 
opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i wynikający z tej 
korekty dodatkowy ciężar podatku VAT został przerzucony na leasingobiorcę (zastosowa-
nie metody „od stu”),  leasingodawca może ponownie wystawić  fakturę korygującą oraz 
rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej, pod warunkiem jednakże uprzednie-
go zwrotu leasingobiorcy części ceny odpowiadającej kwocie doliczonego mu wcześniej 
podatku VAT;

  b)   w przypadku gdy, stosownie do obowiązujących przepisów, leasingodawca wystawił faktu-
rę korygującą w wyniku zastosowania się do tezy uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., 
opodatkowując usługę ubezpieczenia  leasingu tak  jak usługę  leasingu  i  faktura korygu-
jąca uwzględniała kwotę brutto (zastosowanie metody „w stu”), czyli cena pozostała bez 
zmian i tym samym leasingodawca przyjął na siebie ciężar podatku w korygowanej części, 
podatnik może wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji 
podatkowej;

  c)   w przypadku  gdy, w wyniku  zastosowania  się do  tezy uchwały  NSA z dnia  8  listopada 
2010 r., leasingodawca przejął na siebie ciężar podatku i uiścił podatek VAT (z tytułu opo-
datkowania usługi ubezpieczenia leasingu tak jak usługi leasingu) i nie udokumentował tej 
zmiany fakturą korygującą, może skorygować podatek VAT i rozliczyć tę korektę albo w bie-
żącej deklaracji podatkowej, albo poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej, w której 
ujął pierwotne rozliczenie.

Do wystawiania faktur korygujących oraz obniżania o wartość z nich wynikającą obrotu leasin-
godawcy zastosowanie znajdą zasady wskazane w art. 29 ust. 4-4c ustawy o VAT oraz przepisy 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym 
podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do któ-
rych nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 
oraz z 2012 r. poz. 1428).

2.   Skutki  ww.  wyroku  TSUE  w  zakresie  uprzedniego  rozliczenia  podatku  naliczonego  przez 
leasingodawców: 

   W odniesieniu do rozliczenia podatku naliczonego u leasingodawców, mając na uwadze prze-
pisy art. 90 i 91 ustawy o VAT, należy przyjąć za dopuszczalne bądź skorygowanie podatku na 
bieżąco bądź też poprzez odpowiednie przyporządkowanie do sprzedaży z każdego roku (np. 
z lat: 2008, 2009, 2010), w drodze dokonania stosownych zmian w tych odliczeniach wynikają-
cych z właściwego skorygowania współczynnika proporcji. Wybór jednej z dwóch powyższych 
metod należy do leasingodawcy.

3.   Skutki  ww.  wyroku  TSUE  w  zakresie  uprzedniego  rozliczenia  podatku  naliczonego  przez 
leasingobiorców:

   Ewentualne działania leasingobiorcy będą uzależnione od faktu otrzymania przez niego fak-
tury korygującej wystawionej przez leasingodawcę. W przypadku otrzymania faktury korygują-
cej, leasingobiorca jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego 
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w bieżącej deklaracji podatkowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż podatnika obowiązują 
pozostałe wymogi w zakresie dokonywania odliczenia podatku.

Końcowo należy podkreślić, że  leasingodawcy, którzy spełniają warunki dla dokonania sto-
sownej korekty rozliczenia w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, mogą lecz nie mają 
obowiązku jej dokonywania.

W stosunku do leasingobiorców, którzy kierując się wykładnią potwierdzoną ww. uchwałą NSA 
dokonywali odliczenia podatku naliczonego z faktur (w tym faktur korygujących) dokumentujących 
usługi leasingu w przypadku gdy do podstawy opodatkowania tych usług włączono koszty ubez-
pieczenia przedmiotu leasingu, i faktury te nie zostały skorygowane przez leasingodawców nie 
znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Powyższe wyjaśnienia będą miały  zastosowanie, gdy w wyniku analizy okoliczności  stanu 
faktycznego konkretnej sprawy, przeprowadzonej przy uwzględnieniu wskazówek wynikających 
z wyroku TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11, okaże się, iż usługa ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku 
VAT, przy czym wyjaśnienia niniejsze należy odnieść odpowiednio zarówno do rozliczeń podat-
ku VAT sprzed uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r. skorygowanych w związku z ww. uchwałą 
jak również do rozliczeń dokonanych po wydaniu tej uchwały uwzględniających dokonaną przez 
NSA wykładnię.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 26 czerwca 2013 r., sygn. PT3/033/1/101/AEW/13/63224

Zwolnienie z VAT dostawy terenów niezabudowanych

Dostawa terenu niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jest zwolniona z VAT. Od 1 kwietnia 
2013 r. nie należy się w tym przypadku kierować zapisami w ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie 
z wykładnią przepisów obowiązującą do 31 marca 2013 r. o statusie terenu niezabudowanego decy-
dowała bowiem również ewidencja gruntów.

Od 1 kwietnia 2013 r. do ustawy o VAT została wprowadzona definicja terenu budowlanego, która 
nie odwołuje się do ewidencji gruntów. W konsekwencji, w sytuacji gdy brak jest planu zagospodaro-
wania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, nie należy już 
kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków przy ustalaniu statusu terenu nieza-
budowanego. W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził zatem, że dostawa terenu 
niezabudowanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

MF
  MF Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o VAT”, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., od podatku od towarów i usług 

była zwolniona dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczo-
ne  pod  zabudowę.  Przepis  ten  stanowił  implementację  art.  135  ust.  1  lit.  k  dyrektywy  Rady 
2006/112/WE z dnia 28  listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej ,,dyrektywą VAT”, w myśl 
którego państwa członkowskie zwalniają z VAT dostawy terenów niezabudowanych, inne niż dosta-
wy terenów budowlanych, o których mowa w art. 12 ust. 1 lit. b dyrektywy VAT.
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Art. 12 ust. 3 dyrektywy VAT, który nawiązuje do ust. 1  lit. b  tego artykułu, definiuje  „teren 
budowlany” jako każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez pań-
stwa członkowskie. Przepisy ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. 
nie  zawierały  definicji  terenów  budowlanych  lub  przeznaczonych  pod  zabudowę.  Wprawdzie 
art. 12 ust. 3 dyrektywy VAT nie wskazuje na konieczność wprowadzenia definicji ,,terenu budow-
lanego”  do  przepisów  w  zakresie  VAT,  taką  jednakże  potrzebę  zasygnalizował  Naczelny  Sąd 
Administracyjny w wyroku w składzie siedmiu sędziów z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt I FPS 
8/10. Jednocześnie w wyroku tym Sąd wskazał, że w związku z tym, że w ustawie o VAT nie sprecy-
zowano pojęcia terenu budowlanego lub przeznaczonego pod zabudowę, w sytuacji braku planu 
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu dla klasyfikacji terenu niezabudowanego, wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków, 
a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Uwzględniając zatem wykładnię zaprezentowaną w wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r. w celu 
prawidłowej klasyfikacji terenu niezabudowanego dla potrzeb zastosowania zwolnienia od podatku 
od towarów i usług, zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 
dnia 31 marca 2013 r., w przypadku, gdy brak było planu zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wiążące są zapisy ewidencji gruntów 
i budynków, a nie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Natomiast od dnia 1 kwietnia 2013 r. w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT wprowadzono definicję tere-
nu budowlanego. Zgodnie z tą definicją przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone 
pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 
takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których 
mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od dnia 1 kwietnia 2013 r. 
obowiązuje również nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT przewidujące zwolnienie od 
podatku w przypadku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tym samym od dnia 1 kwietnia 2013 r. w związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT definicji 
terenu budowlanego dla potrzeb prawidłowej klasyfikacji gruntów celem zastosowania zwolnienia 
od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, w sytuacji gdy brak 
jest planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu, nie należy już kierować się danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, które 
były, zgodnie z wykładnią zaprezentowaną w wyroku z dnia 17 stycznia 2011 r., istotne w stanie 
prawnym obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r. W konsekwencji dostawa terenu niezabudo-
wanego, nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 14 czerwca 2013 r., sygn. PT10/033/12/207/WLI/13/RD58639

Usługi dla zakładów ubezpieczeń  
związane z likwidacją szkód nie są zwolnione z VAT

Nie są zwolnione z VAT usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej lub ubez-
pieczeniowej, które nie są dla danej usługi finansowej lub ubezpieczeniowej właściwe, czyli specy-
ficzne. Przykładami usług, które nie są „specyficzne” dla usług ubezpieczeniowych (i w związku z tym 
nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT), są: zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa 
uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwa-
cja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, ustalenie okoliczności powstania szkody, szacowa-
nie szkody powstałej w czasie zdarzeń losowych, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach 
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ubezpieczenia, przygotowanie dokumentacji dotyczącej złożonego przez poszkodowanego zgłosze-
nia. Są to czynności o charakterze czysto technicznym. W związku z tym nie są objęte zwolnieniem, 
o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług – niezależnie od tego, czy są 
świadczone w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń, czy też podmiotów niebędących zakładami 
ubezpieczeń.

Natomiast niektóre czynności wykonywane w ramach procesu likwidacji szkód, określane ogólnie 
pojęciem „rozpatrywanie roszczeń”, które sprowadzają się w istocie do weryfikacji informacji wyni-
kających z dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia objętego ubezpieczeniem (a więc np. 
dokonanej wyceny szkody, raportu z lustracji miejsca wypadku itp.) z zapisami polisy ubezpieczenio-
wej, prowadzonej w celu upewnienia się, czy posiadacz polisy ma prawo do składanego roszczenia 
i w jakiej kwocie ubezpieczyciel może uznać to roszczenie, mogą korzystać ze zwolnienia określonego 
w ww. art. 43 ust. 13 ustawy, wypełniają bowiem warunki określone w tym przepisie.

MF
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwolnieniem od podatku objęte są usługi 
ubezpieczeniowe, usługi  reasekuracyjne  i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług 

ubezpieczeniowych  i  reasekuracyjnych,  a  także  usługi  świadczone  przez  ubezpieczającego 
w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zby-
wania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji.

Powyższy  przepis  jest  efektem  implementacji  do  krajowego  porządku  prawnego  przepi-
su art. 135 ust. 1  lit.  a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28  listopada 2006  r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zgod-
nie z którym zwolnieniu od tego podatku podlegają transakcje ubezpieczeniowe i reasekuracyj-
ne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez brokerów ubezpieczeniowych  i agentów 
ubezpieczeniowych.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 13 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienie ma 
również zastosowanie do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w art. 43 
ust. 1 pkt 7 oraz 37 – 41 (a więc m.in. usługi ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), który sam sta-
nowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia tej usługi.

Przepis  ten  stanowi  odzwierciedlenie  tez  wynikających  z  orzecznictwa  Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), odnoszącego się do kwestii możliwości zastoso-
wania, w świetle przepisów ww. dyrektywy, zwolnienia dla części składowej usługi ubezpieczenio-
wej lub finansowej wykonywanej przez podmiot trzeci.

Odnosząc się do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywa-
nych w ramach likwidacji szkód stwierdzić należy, że nie istnieje prawna definicja tego pojęcia.

O  ile bowiem z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003  r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.) – w szczególności z art. 16 ustawy – wywieść można, 
że postępowanie likwidacyjne podejmowane przez ubezpieczyciela w przypadku zajścia zdarze-
nia  losowego objętego ochroną ubezpieczeniową wiąże się z podjęciem przez niego czynno-
ści zmierzających do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń 
i wysokości świadczenia, o tyle brak jest w przepisach bezpośredniego odniesienia do czynności 
„likwidacji szkód”. W praktyce rynkowej za usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych uznawane 
są czynności wykonywane w ramach ustalania przyczyn i okoliczności zdarzeń losowych, a także 
ustalania wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych upraw-
nionym z umów ubezpieczenia. Czynności te, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku 
z ust. 6 ww. ustawy o działalności ubezpieczeniowej, są traktowane jako czynności ubezpieczenio-
we, w zakresie, w jakim są wykonywane w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Za czynność 
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wykonywaną w  ramach  likwidacji szkód uznaje się  również wypłacanie odszkodowań  i  innych 
świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia, która – zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ww. usta-
wy o działalności ubezpieczeniowej – również stanowi czynność ubezpieczeniową.

Należy  jednak  podkreślić,  że  w  świetle  utrwalonej  linii  orzeczniczej  TSUE,  przewidziane 
w dyrektywie 2006/112/WE zwolnienia stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, 
których celem  jest uniknięcie  rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi w stosowaniu 
systemu podatku VAT, i które należy sytuować w ogólnym kontekście wspólnego systemu podat-
ku od wartości dodanej (wyroki w sprawach: C-169/04 Abbey National pkt 38, C-472/03 Arthur 
Andersen pkt 25, C-240/99 Skandia pkt 23 i inne).

Dlatego  też  interpretacji  zwolnień  od  podatku  należy  dokonywać  w  pierwszej  kolejności 
w oparciu o regulacje dyrektywy 2006/112/WE w kontekście celu tych zwolnień i przy uwzględnie-
niu orzecznictwa TSUE. Odwoływanie się zatem do pojęć zawartych w innych przepisach prawa 
krajowego nie powinno przesądzać o zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług.

Wprawdzie dyrektywa 2006/112/WE nie zawiera definicji zwolnionych transakcji ubezpiecze-
niowych, jednak kwestia ta była przedmiotem orzecznictwa TSUE, z którego wynika, że: „(…) isto-
tą  transakcji ubezpieczeniowej  jest, w ogólnym rozumieniu,  iż ubezpieczyciel zobowiązuje się, 
w przypadku, gdy zaistnieje ryzyko objęte ubezpieczeniem, świadczyć ubezpieczonemu usługę 
uzgodnioną podczas zawierania umowy w zamian za uprzednią wpłatę składki.” (wyroki w spra-
wach: C-8/01 Taksatorringen pkt 39, C-349/96 CPP pkt 17, C-240/99 Skandia pkt 37). Ponadto, 
„transakcja ubezpieczeniowa nieodzownie pociąga za sobą istnienie umowy między dostawcą 
usługi ubezpieczeniowej i osobą, która jest ubezpieczona na wypadek ryzyka, czyli ubezpieczo-
nym.” (wyrok w sprawie C-8/01 Taksatorringen, pkt 41).

W tym kontekście, świadczone dla zakładów ubezpieczeń czynności ustalania przyczyn i oko-
liczności  zdarzeń  losowych,  jak  również  ustalania  wysokości  szkód  oraz  rozmiaru  odszkodo-
wań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia, a także wypłacania 
odszkodowań  i  innych świadczeń należnych z  tytułu umów ubezpieczenia – pomimo faktu, że 
w  rozumieniu przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej są  traktowane  jak czynności 
ubezpieczeniowe – nie mogą być uznane za usługi ubezpieczeniowe podlegające zwolnieniu na 
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku jednak, gdy 
takie czynności byłyby wykonywane przez podmiot działający jak ubezpieczyciel w ramach umowy 
zawartej z podmiotem objętym ochroną, podlegałyby zwolnieniu od podatku na podstawie ww. 
art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy. Takie stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie 
TSUE – wyrok w sprawie C-13/06 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, 
w którym Trybunał uznał,  że:  „(…) świadczenie pomocy drogowej, do którego zobowiązuje się 
instytucja (…) na rzecz swoich członków, w zamian za zapłatę stałej składki rocznej w razie wystą-
pienia pokrytego przez nią ryzyka awarii lub wypadku, wchodzi w zakres pojęcia „transakcji ubez-
pieczeniowych” (…), a zatem powinno być zwolnione z podatku VAT” – pkt 14 wyroku.

Odnosząc się do możliwości objęcia usług świadczonych w  ramach  likwidacji szkód zwol-
nieniem określonym w art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług nadmienić należy, że 
orzecznictwo TSUE w jasny sposób określa zakres zwolnień dla czynności stanowiących część 
składową  usług  finansowych  i  ubezpieczeniowych,  wykonywaną  przez  podmioty  zewnętrzne 
w ramach tzw. outsourcingu. Zwolnienie takie jest możliwe przy spełnieniu określonych warun-
ków, nie ma zatem charakteru nieograniczonego.

W  reprezentatywnym dla problematyki outsourcingu usług wyroku w sprawie C-2/95 SDC 
TSUE podkreślił, iż aby usługi pomocnicze dla zwolnionej usługi głównej mogły również korzystać 
ze zwolnienia „muszą, w szerokim ujęciu, tworzyć odrębną całość, spełniając w efekcie szczegól-
ne, zasadnicze funkcje opisanej usługi (…). Usługę zwolnioną z podatku na podstawie przepisów 
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dyrektywy należy odróżnić od zwykłej fizycznej lub technicznej dostawy, takiej jak udostępnienie 
bankowi systemu obsługi danych.” (pkt 66 wyroku).

Warunek wypełniania specyficznych i istotnych funkcji usługi głównej przez usługę pomocni-
czą, uprawniający tę ostatnią do zwolnienia od podatku, był wielokrotnie przywoływany również 
w innych wyrokach TSUE, np.: w sprawach C-235/00 CSC (pkt 25), C-169/04 Abbey National (pkt 
70 i 71), C-350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj (pkt 24 i 27).

Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, 
uwzględniając przywołane wyżej orzecznictwo TSUE, uznać należy, że zwolnieniu od podatku 
nie podlegają usługi stanowiące element (część składową) usługi finansowej lub ubezpieczenio-
wej, które nie są dla danej usługi finansowej lub ubezpieczeniowej właściwe, czyli specyficzne. 
W tym kontekście niektóre usługi wykonywane w ramach likwidacji szkód trudno jest uznać za 
specyficzne dla sektora ubezpieczeniowego, mogą one bowiem występować w innych niż ubez-
pieczenia dziedzinach życia. Przykładami  takich usług są: zorganizowanie pomocy w miejscu 
zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszko-
dzonego pojazdu,  rezerwacja miejsca w hotelu,  lustracja miejsca zdarzenia, ustalenie okolicz-
ności powstania szkody, szacowanie szkody powstałej w czasie zdarzeń  losowych, udzielanie 
poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia, przygotowanie dokumentacji dotyczącej 
zgłoszonego przez poszkodowanego zgłoszenia.

Należy przy tym zauważyć, iż fakt, że dana usługa jest rzeczywiście niezbędna do wykonania 
usługi głównej, nie przesądza jeszcze, że ma do niej zastosowanie zwolnienie od podatku.

„Sam  fakt,  że  jakiś  istotny  element  jest  niezbędny  do  zakończenia  transakcji  zwolnionej 
z podatku, nie daje podstaw do konkluzji, że usługa, którą dany element reprezentuje, jest zwol-
niona z podatku” – wyrok w sprawie C-2/95 SDC (pkt 65).

Wymienione zatem powyżej przykładowe usługi stanowią czynności o charakterze czysto tech-
nicznym, w związku z tym nie są objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 13 ustawy 
o podatku od towarów i usług – niezależnie od tego, czy są świadczone w imieniu i na rzecz zakła-
dów ubezpieczeń, czy też podmiotów niebędących zakładami ubezpieczeń.

Natomiast niektóre czynności wykonywane w  ramach procesu  likwidacji  szkód, określane 
ogólnie pojęciem „rozpatrywania roszczeń”, które sprowadzają się w istocie do weryfikacji infor-
macji wynikających z dokumentacji dotyczącej zaistniałego zdarzenia objętego ubezpieczeniem 
(a więc np. dokonanej wyceny szkody, raportu z lustracji miejsca wypadku itp.) z zapisami polisy 
ubezpieczeniowej, prowadzonej w celu upewnienia się, czy posiadacz polisy ma prawo do skła-
danego roszczenia i w jakiej kwocie ubezpieczyciel może uznać to roszczenie, mogą korzystać 
ze zwolnienia określonego w ww. art. 43 ust. 13 ustawy, wypełniają bowiem warunki określone 
w tym przepisie.

Czynności te wymagają od rozpatrującego roszczenie posiadania pełnego obrazu zobowiązań 
umownych oraz stosowanych w danej umowie standardów ubezpieczeniowych. Na tej podstawie 
dokonywana jest weryfikacja, czy zgromadzone informacje odpowiadają profilowi ryzyka objęte-
go polisą i czy ubezpieczyciel będzie w świetle umowy zobowiązany do pokrycia szkody i w jakiej 
wysokości (niewykluczony jest tu element negocjacji wysokości rekompensaty). Czynności takie 
świadczone  na  zlecenie  zakładu  ubezpieczeń  wymagają  pewnego  rodzaju  upoważnienia  do 
podejmowania decyzji w imieniu tego zakładu oraz dostępu do dokumentacji konkretnej umowy 
ubezpieczeniowej.

Podkreślić należy, że w zależności od rodzaju  i zakresu posiadanych przez osoby ubezpie-
czone polis ubezpieczeniowych,  jak  również od strategii ekonomicznej przyjętej przez zakłady 
ubezpieczeń, pojęcie  likwidacji  szkód może obejmować, w zależności od konkretnej sytuacji, 
różny zakres usług – przy czym w grę mogą tu wchodzić zarówno czysto techniczne czynności, 
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jak  i czynności w zakresie  rozpatrywania  roszczeń. Dlatego  też  rozstrzygnięcia podejmowane 
w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług wykonywanych usług w ramach likwidacji 
szkód ubezpieczeniowych wymagać będą odrębnej  i szczegółowej analizy konkretnego stanu 
faktycznego każdej sprawy, przy uwzględnieniu przedstawionej interpretacji przepisów.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 20 lipca 2012 r., sygn. PT1/033/1/2/EFU/2012/PT-304

Badania lekarskie zlecane na podstawie odrębnych przepisów 
w celu określenia stanu zdrowia są zwolnione z VAT

Usługi badań lekarskich zlecane zgodnie z odrębnymi przepisami przez uprawnione podmioty, 
np. Policję, w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia lub braku 
przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych, są 
zwolnione z VAT. 

Celem badań lekarskich zlecanych w celu określenia stanu zdrowia osób zatrzymanych pod wzglę-
dem istnienia lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia w pomieszczeniu 
dla zatrzymanych jest stwierdzenie, czy stan zdrowia osoby zatrzymanej umożliwia umieszczenie jej 
w takim pomieszczeniu, w szczególności stwierdzenie, czy nie będzie się to wiązało z zagrożeniem 
jej zdrowia. Badania te mogą również skutkować wystawieniem skierowania do podmiotu leczniczego 
w celu wykonania badań diagnostycznych lub leczenia.

Badania zatrzymanych mają więc w przeważającej mierze profilaktyczny charakter, związany 
z zapobieżeniem ewentualnym negatywnym następstwom pobytu w pomieszczeniu dla osób zatrzy-
manych z uwagi na aktualny stan ich zdrowia i w kontekście specyficznych warunków pobytu w takim 
pomieszczeniu. Celem takich badań jest więc ochrona zdrowia osób zatrzymanych. Tym samym bada-
nia te, wykonywane przez podmioty lecznicze w ramach otrzymywanych zleceń, podlegają zwolnieniu 
od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

MF
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2011 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054), zwolnione od podatku są usługi w zakresie 
opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane 
w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Przepis powyższy stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 
ust. 1  lit. b) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28  listopada 2006  r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej, zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa 
członkowskie podlegają opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podej-
mowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do 
stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne 
i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE zawartym w wyroku z dnia 20 listo-
pada 2003 r. w sprawie dAmbrumenil C-307/01, „to, czy dana usługa medyczna powinna zostać 
zwolniona z podatku VAT warunkuje  jej cel. Dlatego,  jeżeli kontekst, w  jakim  realizowana  jest 
dana usługa medyczna pozwala określić, że jej podstawowym celem nie jest ochrona zdrowia, 
w tym jego utrzymanie lub przywrócenie, lecz raczej udzielenie porady wymaganej przed podję-
ciem decyzji wiążącej się z konsekwencjami prawnymi, zwolnienie (...) nie ma zastosowania do 
tej usługi” (pkt 60 tego wyroku).
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W tym samym wyroku Trybunał podkreślał również: „Jednak w przypadku, gdy celem zaświad-
czenia dotyczącego kondycji  fizycznej  jest wyjaśnienie osobie  trzeciej,  iż  stan zdrowia danej 
osoby nakłada ograniczenia na niektóre działania  lub wymaga, aby były one  realizowane pod 
określonymi warunkami, ochrona zdrowia tej osoby może być postrzegana jak podstawowy cel tej 
usługi. A zatem w odniesieniu do takiej usługi może być stosowane zwolnienie w ramach art. 13 
część A ust. 1 lit. c) Szóstej dyrektywy VAT.” (aktualnie art. 132 ust. 1 lit. c), (pkt 65).

Odnosząc  powyższe  wyjaśnienia  do  usług  badań  lekarskich  zlecanych  w  celu  określenia 
stanu zdrowia osób zatrzymanych pod względem istnienia  lub braku przeciwwskazań medycz-
nych do zatrzymania  i umieszczenia w pomieszczeniu dla zatrzymanych, zauważyć należy, że 
celem tych badań jest stwierdzenie, czy stan zdrowia osoby zatrzymanej umożliwia umieszczenie 
jej w takim pomieszczeniu, w szczególności stwierdzenie, czy umieszczenie osoby zatrzymanej 
w takim pomieszczeniu nie będzie się wiązało z zagrożeniem jej zdrowia. Badania te mogą również 
skutkować wystawieniem skierowania do podmiotu leczniczego celem wykonania badań diagno-
stycznych lub leczenia. Badania zatrzymanych mają więc w przeważającej mierze profilaktyczny 
charakter, związany z zapobieżeniem ewentualnym negatywnym następstwom pobytu w pomiesz-
czeniu dla osób zatrzymanych z uwagi na aktualny stan ich zdrowia i w kontekście specyficznych 
warunków pobytu w takim pomieszczeniu. Celem takich badań jest więc ochrona zdrowia osób 
zatrzymanych. Tym samym badania te, wykonywane przez podmioty lecznicze w ramach otrzymy-
wanych zleceń, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie wyżej przyto-
czonych przepisów art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 29 listopada 2011 r., sygn. PT1/033-19-762/EFU/2011/1196

Usługi techników dentystycznych  
oraz dostawy protez i sztucznych zębów są zwolnione z VAT

Działalność podatnika polegająca na wykonywaniu i dostawie protez dentystycznych, w sytuacji 
gdy są one wykonywane przez podatnika lub zatrudnione u niego osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje (techników dentystycznych), jest zwolniona z VAT. Nie ma przy tym znaczenia forma orga-
nizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organi-
zacyjna niemająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna) ani okoliczność, czy podatnik prowadzący 
działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrud-
nia pracowników posiadających takie uprawnienia. Istotne jest jednak, aby z dokumentacji podatnika 
wynikało, że wykonanie protezy dentystycznej będącej przedmiotem dostawy przypada w danym pod-
miocie technikowi dentystycznemu. 

Wyjaśnienia w zakresie zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy o VAT dotyczą 
odpowiednio dostawy protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów.

MF
  Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług zwalnia się od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych 
w  ramach wykonywania  ich zawodu,  jak  również dostawę protez dentystycznych  lub 

sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych. 
Wykładnia normy zawartej w  tym przepisie wskazuje,  iż zwolnienie od podatku świadcze-

nia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania  ich zawodu oraz dostawy 
protez dentystycznych lub sztucznych zębów dotyczy podatników będących technikami den-
tystycznymi (osoby fizyczne), nie wykluczając jednocześnie możliwości zastosowania zwolnie-
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nia np. w sytuacji dostawy protezy dentystycznej przez spółkę cywilną, której wspólnikami są 
technicy dentystyczni. Brak jest również przesłanek, aby z ww. zwolnienia wykluczyć podmioty 
np. prawa handlowego, które zatrudniają techników dentystycznych, jeżeli umowa zatrudnienia 
przewiduje, iż to właśnie te osoby wykonują protezy dentystyczne w tych podmiotach. W takich 
przypadkach ziszczenie się świadczenia dokonanego przez techników dentystycznych nastę-
puje bowiem w dostawie towarów lub odpowiednio świadczeniu usług dokonywanych przez te 
podmioty. 

Powyższe zwolnienie należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo– podmio-
towym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompe-
tencji osoby (technika dentystycznego) przy świadczeniu usług lub dostawie towarów, w ramach 
danego podmiotu bez wiązania tych kompetencji z formą prawną podmiotu dokonującego dosta-
wy towarów lub świadczącego usługi. 

Taką  interpretację  potwierdza  również  orzecznictwo  Trybunału  Sprawiedliwości  Wspólnot 
Europejskich. Na przykład w wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 10 września 2002 r. 
w sprawie C-141/00 Ambulanter Pfłegedienst Kiigler GmbH dotyczącym  interpretacji art. 13A 
ust. 1 lit. c) Szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych– wspólny system 
podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z dn. 
13.06.1977 r. str. 1, z późn. zm.), a obecnie art. 132 ust. 1 lit. c dyrektywy Rady 2006/1 12/WE 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. 
UE L 347 z dn. 11.12.2006 r. str. 1, z późn. zm.), w myśl którego z podatku VAT zwolnione jest 
świadczenie  opieki medycznej w  ramach zawodów medycznych  i paramedycznych,  Trybunał 
orzekł, iż zwolnienie przewidziane w tym artykule nie zależy od prawnej formy podatnika świad-
czącego usługi medyczne  lub paramedyczne. W  ramach  tego postępowania niemiecki organ 
podatkowy podnosił, iż jedynie podatnik będący osobą fizyczną spełnia warunki do zastosowania 
zwolnienia na podstawie tego przepisu. W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał stwierdził, iż literal-
na interpretacja tego przepisu nie wymaga, aby usługi medyczne świadczone były przez podatnika 
posiadającego szczególną formę prawną, żeby zwolnić je z podatku. Jedynie dwa warunki powin-
ny być spełnione: muszą to być usługi medyczne oraz usługi te muszą być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe (por. pkt 27 ww. wyroku). 

Również w wyroku z dnia 7 września 1999 r. w sprawie C-216/97 Jennifer Gregg and Meryyn 
Gregg Trybunał stwierdził, że zasada neutralności fiskalnej wyklucza m.in. aby prowadzący taką 
samą działalność byli  traktowani  różnie w zakresie nakładania podatku VAT. Trybunał wywodzi 
dalej, że zasada ta byłaby niespełniona jeśli możliwość korzystania ze zwolnienia przewidziane-
go dla czynności wykonywanych przez  jednostki  lub organizacje, o których mowa w art. 1 3A 
ust. 1 lit. b) i g) ww. Szóstej dyrektywy Rady (obecnie art. 132 ust. 1 lit. b i g ww. dyrektywy Rady 
2OO6/112/WE) zależałoby od formy prawnej, w której podatnik wykonuje te czynności. 

Reasumując,  działalność  podatnika  polegająca  na  wykonywaniu  i  dostawie  protez  denty-
stycznych, w sytuacji gdy protezy  te wykonywane są przez podatnika  lub zatrudnione u niego 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (techników dentystycznych), powinna być zwolnio-
na z podatku VAT. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatni-
ka działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości 
prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba 
fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników 
posiadających takie uprawnienia. Istotne jest jednak, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że 
wykonanie protezy dentystycznej będącej przedmiotem dostawy przypada w danym podmiocie 
technikowi dentystycznemu. 
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Powyższe wyjaśnienia w zakresie zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 14 cyt. ustawy 
o podatku od towarów i usług dotyczą odpowiednio dostawy protez dentystycznych lub sztucz-
nych zębów przez dentystów.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 9 lutego 2009 r., sygn. PT3/275/823/WCX/08/186

Zwolnienie podmiotowe

Można wrócić do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku 
Podatnicy mogą powrócić do korzystania ze zwolnienia podmiotowego także w trakcie roku podat-

kowego. Do dnia wydania interpretacji ogólnej, czyli do 24 kwietnia 2015 r., organy podatkowe w wyda-
wanych interpretacjach indywidualnych przyjmowały, że powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT 
jest możliwy tylko od początku roku. 

Interpretacja ogólna MF ma zastosowanie zarówno do art. 113 ust. 11 ustawy o VAT w brzmieniu 
obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., jak i brzmienia tego przepisu obowiązującego od 1 stycznia 
2014 r. Interpretacja została wydana po wielu latach sporu z organami podatkowymi o moment powrotu 
do zwolnienia podmiotowego z VAT. Czynnikiem decydującym o zmianie stanowiska MF w tej sprawie 
okazało się orzecznictwo NSA, a w szczególności wyrok NSA z 24 września 2014 r., sygn. akt I FSK 
1463/13.

W ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził bowiem, że:

NSA
  Ustawodawca nie wprowadził (...) dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania 
ze  zwolnienia  w  pierwszym  okresie  rozliczeniowym  następującym  po  roku  podatkowym, 
w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, 
od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia.  (...) Objęcie zwolnieniem 

może  mieć  zatem  miejsce  od  początku  dowolnego  miesiąca,  następującego  po  wyznaczonym 
w art. 113 ust. 11 Uptu okresie karencji.

MF
  W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r., art. 113 ust. 1 ustawy 
o VAT stanowił, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opo-
datkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. 

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwol-
nionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczyła kwotę 150 000 zł, zwolnienie traciło 
moc w momencie przekroczenia tej kwoty (art. 113 ust. 5 zdanie pierwsze ustawy o VAT).

Art. 113 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), stano-
wił natomiast, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego 
zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo 
do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określone-
go w ust. 1 tego artykułu.

Przy wyznaczaniu na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym 
do dnia 31 grudnia 2013 r.), terminu, od którego możliwe było ponowne skorzystanie ze zwolnie-
nia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 tej ustawy, przez podatników, którzy utracili prawo do zwol-
nienia od podatku  lub zrezygnowali z  tego zwolnienia, należy uwzględnić orzecznictwo sądów 
administracyjnych,  w  tym  m.in.  wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  24  wrześ-
nia 2014 r. sygn. akt I FSK 1463/13. W ww. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że 
„Ustawodawca nie wprowadził (…) dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze 
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zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym 
podatnik nie przekroczył  limitu sprzedaży. Wyznaczył  jedynie początkowy moment, od którego 
podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. (…) Objęcie zwolnieniem może mieć zatem 
miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 
Uptu okresie karencji.”.

Powyższe oznacza, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował 
z tego zwolnienia, mógł na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnie-
nia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował 
z tego zwolnienia, przy czym podatnik miał prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolne-
go miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki ponownego 
skorzystania ze zwolnienia, tzn.: wartość sprzedaży nie przekroczyła u podatnika w poprzednim 
roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, i nie zachodziły przypadki 
wyłączające stosowanie zwolnienia, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT oraz w prze-
pisach wydanych na podstawie ust. 14 tego artykułu. W przypadku gdy podatnik zdecydował się 
na ponowne skorzystanie ze zwolnienia w trakcie roku podatkowego musiał zostać również speł-
niony warunek, że do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego podatnik zamierzał 
ponownie skorzystać ze zwolnienia nie została przekroczona wartość sprzedaży, o której mowa 
w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 113 ustawy o VAT uległ zmianie, w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż 
dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzed-
nim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Stosownie natomiast do art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnie-
nia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie 
roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnie-
nia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1.

Powyższe stanowisko dotyczące  terminu powrotu do zwolnienia przez podatników, którzy 
utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, mimo modyfikacji 
art. 113 ustawy o VAT, zachowuje aktualność również w odniesieniu do przepisów w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 24 kwietnia 2015 r., sygn. PT3.8101.4.2015.LBE.72

Biura rachunkowe  
mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT 

9 kwietnia 2015 r. w interpretacji ogólnej MF zmienił stanowisko w sprawie prawa do korzystania 
przez biura rachunkowe ze zwolnienia podmiotowego z VAT i zwolnień z obowiązku stosowania kas 
rejestrujących. W interpretacji MF potwierdził, że biura rachunkowe, które wykonują usługi związane 
z obsługą rachunkowo-księgową (w szczególności: prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podat-
kowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie deklaracji, jak również wypełnianie 
ww. dokumentów):

■■ mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na zasadach określonych w art. 113 ustawy 
o VAT, oraz nie są objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania w kasie rejestrującej 
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sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (obowiązek ewi-
dencjonowania sprzedaży powstaje u nich na zasadach ogólnych).
Przed wydaniem interpretacji ogólnej z 9 kwietnia 2015 r. Ministerstwo Finansów twierdziło, że 

biura rachunkowe utraciły z dniem 10 sierpnia 2014 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmio-
towego z VAT. Miało to być efektem wejścia w życie ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Deregulacja miała być też powodem objęcia 
biur rachunkowych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania w kasie rejestrującej sprzedaży 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Takie 
stanowisko MF spowodowało, że biura rachunkowe przestały korzystać ze zwolnienia podmiotowego 
oraz wprowadziły kasy rejestrujące.

Interpretacja ogólna MF potwierdziła prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego i zwol-
nień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie tylko wobec biur rachunkowych, które 
świadczą wyłącznie usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową, tzn. usługi prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporzą-
dzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych. MF przyznał bowiem, że tego rodzaju usłu-
gi nie są „doradztwem podatkowym”. Doradztwo podatkowe to świadczenie usług polegających 
na udzielaniu klientom (podatnikom, płatnikom, inkasentom, następcom prawnym) porad, opinii 
i wyjaśnień w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej. Biura rachunkowe, 
które świadczą tak zdefiniowane usługi doradztwa podatkowego, nie mają prawa do korzystania 
ze zwolnienia podmiotowego oraz są zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie 
rejestrującej.

MF
  I. Zwolnienie z podatku VAT wykonywania czynności doradztwa podatkowego

Zgodnie z art, 113 ust.  l ustawy o VAT, zwalnia się od podatku od towarów i usług 
sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie 
w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty 
podatku.

Zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż dokonywaną przez podatnika 
rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 
ustawy o VAT, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do 
okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w art. 113 
ust. 1 (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

Jak stanowi art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, 
nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, 
z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą 
zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodar-
stwa rolnego. Wobec powyższego należy wskazać, że usługi w zakresie doradztwa (poza wskazany-
mi wyjątkami) nie mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

Termin „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np. podatkowe, gospodarcze, 
czy finansowe. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym 
Słowniku Jeżyka Polskiego PWN, pod pojęciem „doradcy” należy  rozumieć  tego,  „kto udziela 
porad”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, ozna-
cza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w  jakiejś sprawie”. Na podobny kierunek 
wskazuje również potoczne rozumienie tego terminu, zgodnie z którym „doradztwo” to udzielanie 
porad, opinii i wyjaśnień. Tak wiec doradztwo jest udzielaniem fachowych opinii, porad, np, eko-
nomicznych, czy finansowych.
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Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

Zauważenia wymaga, że doradztwo podatkowe i związany z tym zawód doradcy podatkowe-
go jest materią regulowaną ustawowo – ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym 
(dalej „ustawa o doradztwie podatkowym”). Dla celów określenia czynności jakie może wykony-
wać doradca podatkowy został określony ustawowo zakres czynności uznawanych za czynnoś-
ci doradztwa podatkowego. Czynności doradztwa podatkowego – zgodnie z art. 2 ust. l ustawy 
o doradztwie podatkowym – dla celów stosowania tej ustawy obejmują zatem:
1)   udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opi-

nii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji 
administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2)   prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, 
ksiąg podatkowych  i  innych ewidencji do celów podatkowych  oraz udzielanie  im pomocy 
w tym zakresie;

3)   sporządzanie, w  imieniu  i na  rzecz podatników, płatników  i  inkasentów, zeznań  i deklaracji 
podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4)   reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami admi-
nistracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów admini-
stracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.
Stosownie do art. 2 ust. 1a ustawy o doradztwie podatkowym, przepis ust. 1 stosuje się odpo-

wiednio do czynności wykonywanych na  rzecz osób  trzecich odpowiedzialnych za zaległości 
podatkowe oraz następców prawnych podatników, płatników lub inkasentów w rozumieniu prze-
pisów Ordynacji podatkowej.

Ustawa o VAT przywołując pojęcie usług w zakresie doradztwa (zakres tego pojęcia obejmuje 
również doradztwo podatkowe), nie odwołuje się jednak wprost do innych aktów prawnych, w tym 
do ustawy o doradztwie podatkowym, zatem do celów stosowania przepisu art. 113 ust. 13 pkt 2 
lit. b ustawy o VAT definicją czynności doradztwa podatkowego, stworzoną na potrzeby uregulo-
wania zawodu doradcy podatkowego, można posiłkować się jedynie pomocniczo – decydujące 
znaczenie ma więc w omawianym zakresie wykładnia językowa.

W konsekwencji, biorąc pod uwagę wykładnię językową terminu „doradztwo” oraz potoczne 
rozumienie tego terminu, jak również brzmienie art. 2 ust.  1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatko-
wym, należy zauważyć,  iż doradztwo podatkowe sensu stricto obejmuje czynności polegające 
na udzielaniu porad z zakresu podatków czy też wskazywaniu sposobu postępowania w sprawie 
związanej z podatkami, w tym również na opracowaniu pewnej koncepcji czy strategii, którą pod-
miot np. podatnik może wykorzystać w prowadzonej przez siebie działalności np. do podjęcia lub 
zaniechania konkretnego działania. Tym samym z katalogu czynności uznawanych za doradz-
two podatkowe w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym, do celów stosowania przepisu 
art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, za czynności o charakterze doradczym powinny zostać 
uznane tylko czynności polegające na udzielaniu takim podmiotom jak: podatnicy, płatnicy i inka-
senci, osoby trzecie odpowiedzialne za zaległości podatkowe oraz następcy prawni podatników, 
płatników lub  inkasentów, na  ich zlecenie  lub na  ich rzecz, porad, opinii  i wyjaśnień z zakresu 
ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej 
z tymi obowiązkami. Powyższe znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r., sygn. K 42/05,

Natomiast  czynności  polegające  na  prowadzeniu  ksiąg  i  ewidencji  podatkowych  z  istoty 
swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, czyli czynnościom księgowym, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji 
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i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego 
względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachun-
kowych (vide uzasadnienie ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego). Tym samym czynności te nie 
stanowią doradztwa, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT, niezależnie od 
tego, że zostały uznane za czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie 
podatkowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 tej ustawy).

Powyższą wykładnię potwierdza również systematyka ustawy o VAT, zgodnie z którą prawo-
dawca rozróżnia usługi doradcze od księgowych (art. 281 pkt 3).

Odnosząc się natomiast do czynności reprezentowania podatników, płatników i inkasentów 
w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, 
postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach m.in. podatkowych i celnych, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym, wskazania wymaga, że czynności te 
pomimo zdefiniowania ich dla potrzeb ustawy o doradztwie podatkowym jako czynności doradz-
twa podatkowego mają z reguły charakter usług prawniczych, których świadczenie również nie 
może być objęte zwolnieniem na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

Podsumowując, w sytuacji gdy podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posiadania okre-
ślonych uprawnień) będzie świadczył wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg 
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania) zeznań 
i deklaracji podatkowych  i nie będzie świadczył usług doradczych  lub prawniczych  (takich  jak 
wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym) nie znajdą zastoso-
wania przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b ustawy o VAT. Podmiot taki będzie zatem mógł 
korzystać ze zwolnienia z podatku VAT (chyba, że zajdą inne niż omawiane przesłanki wyłączające 
ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o VAT). Jeżeli natomiast dany podmiot (niezależnie 
od jego statusu czy też posiadania określonych uprawnień) będzie świadczył usługi o charakte-
rze doradczym lub prawniczym (np. wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 4 ustawy o doradztwie 
podatkowym) znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a lub lit. b usta-
wy o VAT.

W konsekwencji podmiotowi temu nie będzie przysługiwało prawo do korzystania ze zwolnie-
nia, o którym mowa w art. 113 ust. l i 9 ustawy o VAT.

II. Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej czynności doradztwa podatkowego

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika bezpośrednio 
z art. 111 ust. l ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży 
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych 
są obowiązani do ewidencji tej sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co do zasady, 
wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na  rzecz ww. podmiotów zobowiązani są do prowa-
dzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących. Jednocześnie 
w oparciu o delegację wynikającą z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister właściwy do spraw 
finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może zwolnić na czas określony, niektóre grupy 
podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku 
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, stanowiące wypełnienie tej delega-
cji, określa zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015–2016. 
Zgodnie z regulacjami § 4 pkt 2 lit. g i h ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 
2014 r., zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o któ-
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rych mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych 
(z wyłączeniem czynności notarialnych i usług doradztwa podatkowego,

Pojecie usług doradztwa podatkowego użyte w regulacjach ww. rozporządzenia należy rozumieć 
w taki sam sposób, jaki został przyjęty na potrzeby interpretacji pojęcia „doradztwo” zawartego w art. 
113 ust. 13 pkt 2 lit. b ustawy o VAT i przedstawiony wyżej w niniejszej interpretacji ogólnej.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli dany podmiot (niezależnie od jego statusu czy też posia-
dania określonych uprawnień) będzie świadczył usługi doradztwa podatkowego lub prawnicze 
(np. wskazane w art. 2 ust. 1 pkt l lub 4 ustawy o doradztwie podatkowym) na rzecz podmiotów, 
o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy § 4 
pkt 2 lit. g lub h ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r.

Tym samym dany podmiot będzie obowiązany do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 
kas rejestrujących przy świadczeniu przedmiotowych usług. Przepis § 4 pkt 2 lit. h ww. rozporzą-
dzenia nie będzie miał natomiast zastosowania wobec podmiotów wykonujących usługi związane 
wyłącznie z obsługą rachunkowo-ksiegową, takie jak m.in. wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 usta-
wy o doradztwie podatkowym np, prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych 
ewidencji do celów podatkowych, czy też wypełnianie deklaracji podatkowych.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 9 kwietnia 2015 r., sygn. PT3.8101.2.2015.AEW.16

Podatek dochodowy

Koszty

Odpisy na fundusz remontowy od lokali użytkowych  
są kosztem podatkowym

Spółdzielnia mieszkaniowa może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisy na fundusz remontowy 
zasobów mieszkaniowych dokonywane od lokali użytkowych.

Sądy administracyjne wielokrotnie w swych orzeczeniach zauważały, że zwrot „zasoby mieszkalne” 
obejmuje również „lokale użytkowe” (np. NSA w wyroku z 4 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2581/11). 
Minister Finansów w interpretacji ogólnej zgodził się z istniejącą linią orzeczniczą sądów administra-
cyjnych. Tym samym dla celów podatkowych odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych 
w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, powinny być traktowane tak jak odpisy 
od lokali mieszkalnych. Kosztem podatkowym są zatem nie tylko odpisy na fundusz remontowy od lokali 
mieszkalnych (jak twierdziły niektóre organy podatkowe), lecz także od lokali użytkowych.

MF
  Ustawa z dnia 15  lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz.U. 
z 2014 r., poz. 851, z późn zm.), zwana dalej ustawą CIT, określa w art. 16 ust. 1 pkt 9, 
iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów i wpłat na różnego rodzaju 

fundusze tworzone przez podatnika. Jednocześnie w lit. a) tego przepisu wprowadzono wyjątek 
od tej zasady. Dotyczy on podstawowych odpisów i wpłat na te fundusze, jeżeli obowiązek lub 
możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy – w takim przypadku podsta-
wowe odpisy i wpłaty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Należy zwrócić uwagę, że art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy CIT w zakresie podstawy prawnej 
do odnoszenia odpisów na fundusz w ciężar kosztów, odsyła do innych aktów prawnych o randze 



49

20�czerwca�2015�r.

PodaTEk doChodowy

ustawowej. W kontekście spółdzielni mieszkaniowych ustawą tą będzie ustawa z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1222). Na podstawie art. 6 
ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów 
mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. 
Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących 
członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdziel-
cze własnościowe prawa do lokali.

Ponadto z art. 1 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że celem spółdziel-
ni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich 
rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzin-
nych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Jednocześnie określenie „lokal”, w myśl art. 2 ust. 1 tej 
ustawy, oznacza zarówno lokal mieszkalny, jak też lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa 
w przepisach ustawy o własności lokali. Warto zaznaczyć, że także na gruncie art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) zarów-
no samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, są określane jednolitym 
mianem lokalu, a więc ich regulacja prawna jest jednakowa.

Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt II FSK 
2581/11, w wyniku analizy regulacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „(…) stwierdzić należy, 
że do zasobów mieszkaniowych (w rozumieniu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) 
zaliczane są również lokale użytkowe (…). Skoro zatem świadczenie na rzecz funduszu na remonty 
zasobów mieszkaniowych dotyczy tak samo właścicieli lokali mieszkalnych jak i użytkowych, a usta-
wa w tym zakresie nie rozróżnia regulacji, to należy uznać, że odpisy na fundusz remontowy dokony-
wane od lokali użytkowych także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.”

Naczelny Sąd Administracyjny w powyższym wyroku wskazał także, iż zwrot „zasoby mieszkal-
ne” użyty w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „(…) obejmuje również „lokale 
użytkowe”. Uwzględniając przedstawiony zakres pojęcia „zasoby mieszkaniowe” należy stwier-
dzić, że odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3 
u.s.m., dokonane od lokali użytkowych, stanowią koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 
ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) u.p.d.o.p.”

Zwrócić należy uwagę,  iż analogiczny pogląd wynika  także z  innych orzeczeń Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (por. wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 268/12, wyrok 
z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II FSK 266/12, czy wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. 
akt II FSK 1777/12).

Mając na uwadze powyższe, odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spół-
dzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów 
uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy CIT w zw. z art. 6 ust. 3 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 2 kwietnia 2015 r., sygn. DD6.8201.1.2015.1.MZG 

Wydatek na poczęstunek dla kontrahentów  
jest kosztem podatkowym

Podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na drobne poczęstunki, napoje, a także 
posiłki, niezależnie od miejsca ich podawania, podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahen-
tami, dotyczących zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.
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Interpretacja ogólna MF zakończyła okres, w którym organy podatkowe traktowały każdy rodzaj 
wydatku na poczęstunki dla kontrahentów jako niestanowiącą kosztów podatkowych reprezentację. 
Nadal jednak należy pamiętać o właściwym udokumentowaniu tego rodzaju wydatków. 

MF
  Zgodnie z obowiązującymi od 2007 r. regulacjami zawartymi w art. 16 ust. 1 pkt 28 
updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof za koszty uzyskania przychodów nie uważa 
się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, 

zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Powyższe regulacje zastąpiły obowiązu-
jące do końca 2006 r. przepisy dotyczące limitowania kosztów reprezentacji i reklamy niepub-
licznej,  zgodnie  z  którymi  nie  były  uważane  za  koszty  uzyskania  przychodów  koszty 
reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama pro-
wadzona była w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Konsekwencją  zmiany  regulacji  dotyczących  reprezentacji  i  reklamy,  wprowadzonej  od 
2007 r., jest uznanie wszystkich wydatków na reklamę (prowadzoną w sposób publiczny lub 
niepubliczny)  za  koszty  uzyskania  przychodów  oraz  wyłączenie  z  kosztów  uzyskania  przy-
chodów wydatków na reprezentację, do których w szczególności zostały zaliczone wydatki 
poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Po wprowadzeniu od 2007 r. omówionych wyżej zmian w ustawach podatkowych, w związ-
ku z brakiem legalnej definicji pojęcia „reprezentacja”, organy podatkowe podejmowały próby 
nadania właściwego sensu  terminowi „reprezentacja” w odniesieniu do konkretnych sytua-
cji występujących w praktyce gospodarczej. Jako, że wykładnia przepisów art. 16 ust. 1 pkt 
28 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 updof dokonywana przez organy podatkowe nie zawsze 
zyskiwała akceptację podatników wiele spraw dotyczących omawianej tematyki przekazywa-
nych było do oceny sądom administracyjnym. Analiza tego orzecznictwa wskazuje na wystę-
powanie poważnych wątpliwości, co do wykładni normy wynikającej z ww. przepisów ustaw 
o podatkach dochodowych. Skutkiem tego stanu rzeczy przy rozstrzyganiu przez sądy admini-
stracyjne sporów podatników z organami podatkowymi było wydawanie odmiennych wyroków 
w takich samych lub zbliżonych stanach faktycznych. Stan ten zrodził zagrożenie naruszenia 
konstytucyjnej zasady równości podmiotów (podatników) wobec prawa.

Przejawem występujących różnic w zakresie definiowania terminu „reprezentacja” są wyda-
ne przez sądy administracyjne rozbieżne orzeczenia, które w przeważającej  liczbie uznawały 
koszty zakupu usług gastronomicznych, posiłków, napojów podawanych i świadczonych w trak-
cie spotkań z kontrahentami, bez względu na miejsce ich zakupu, za koszty reprezentacji nie-
stanowiące kosztów uzyskania przychodów (por. wyroki NSA z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. 
akt FSK 2571/10 i II FSK 2572/10, z dnia 24 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2341/10, z dnia 27 
kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1978/10, z dnia 5 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2101/10).

Sądy administracyjne w swoich orzeczeniach wyrażały także pogląd, że skoro ustawodaw-
ca nie zdefiniował w sposób jednoznaczny pojęcia reprezentacji, należy posiłkować się defi-
nicją słownikową, iż reprezentacja to „okazałość”, „wystawność”, „wytworność” (por. wyroki 
z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10 i z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II FSK 
392/11).

W innych orzeczeniach sądy administracyjne uznawały, że termin „reprezentacja” oznacza 
„przedstawicielstwo”, a nie „wystawność”, „okazałość”, „wytworność” (por. wyrok z dnia 25 
stycznia 2012 r. sygn. akt II FSK 1445/10 i z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt II FSK 2571/10 
i II FSK 2572/10).

Odnotowano  również  orzeczenia  sądów  administracyjnych  uznające  wydatki  na  poczę-
stunki, zakup żywności  i napojów, korzystanie z usług gastronomicznych za niestanowiące 
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kosztów reprezentacji w przypadku poniesienia na zwyczajowo podawane posiłki (poczęstun-
ki) (por. wyrok z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2200/10, z dnia 27 września 2012 r., 
sygn. akt II FSK 392/11).

Występujące rozbieżności w orzeczeniach sądów administracyjnych w zakresie kosztów 
reprezentacji wykluczonych z kosztów uzyskania przychodów znalazły swoje podsumowanie 
w wydanym, w składzie siedmiu sędziów, wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt 
II FSK 702/11. Jakkolwiek NSA w wyroku tym podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu 
faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów 
reprezentacji analiza tego orzeczenia pozwala na wysunięcie poniżej wskazanych tez o cha-
rakterze ogólnym, które powinny być pomocne przy wykładni przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 
updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof. Z wyroku tego wynika zatem, iż:
1)   Wymienienie w przepisach podatkowych jako przykładowych kosztów reprezentacji wydat-

ków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w  tym alkoholowych, nie 
oznacza,  iż wydatki  tego  rodzaju zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania 
przychodów. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, pod kątem warunków 
i okoliczności uzasadniających poniesienie takich wydatków.

2)   Dla kwalifikacji danych wydatków jako wydatków na reprezentację wykluczonych z kosz-
tów uzyskania przychodów nie jest istotne miejsce podawania poczęstunków, świadczenia 
usług gastronomicznych etc, tj. nie bierze się pod uwagę tego, czy poczęstunki odbywają 
się w siedzibie firmy, czy też poza nią. Dla oceny takich wydatków nie są także istotne takie 
cechy jak wystawność, wytworność, okazałość poczęstunków. Nie ma bowiem możliwości 
skonstruowania miernika dla określenia poziomu wystawności, wytworności, okazałości 
czy przepychu jednakowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

3)   Za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów 
uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof 
należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego 
wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie 
pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

4)   Każda sprawa powinna być przedmiotem odrębnej oceny pod kątem okoliczności w jakich 
doszło  do  poniesienia  omawianych  wydatków.  Poniesione  wydatki  na  zakup  żywności, 
napojów  i  usług  gastronomicznych  powinny  spełniać  wymogi  przepisów  art.  15  ust.  1 
updop lub art. 22 ust. 1 updof, czyli być poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub 
zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie pozostają zatem w jakimkolwiek 
związku z przychodami podatnika wydatki np. na „obiady dla rodziny”, „fundowane przyję-
cia dla znajomych”, „na usługi rozrywkowe”. Tego rodzaju, przykładowo podane wydatki, 
nie mieszczące się w kategorii kosztów uzyskania przychodów, nie mogą być w ogóle roz-
ważane w kontekście wyłączeń z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof.
Reasumując, należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. 

akt  II FSK 702/11 prowadzi do wniosku,  iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone 
przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. 
kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miej-
sca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia 
rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej 
przez podatników działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 25 listopada 2013 r., sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521
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Wydatki na czynsz za najem samochodu  
nie są ograniczone limitem kilometrówki

Wydatki ponoszone przez podatników na czynsz za najem samochodu osobowego używanego 
w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem kilometrówki. 

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej potwierdził, że czynsz za najem samochodu 
osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej nie powinien być rozlicza-
ny w ramach limitu kilometrówki. Tym samym Minister Finansów zmienił wcześniejsze – niekorzystne 
dla podatników – stanowisko w tej kwestii prezentowane przez organy podatkowe w wydawanych 
interpretacjach indywidualnych. Organy podatkowe odmawiały wcześniej podatnikom prawa do roz-
liczania czynszu za najem samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności 
gospodarczej poza limitem kilometrówki (patrz np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie z 2 października 2013 r., sygn. IPPB3/423-498/13-2/EŻ).

MF
  W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podat-
kowe oraz organy kontroli skarbowej, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), uwzględniając 

orzecznictwo sądów administracyjnych, w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów 
czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospo-
darczej, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „usta-
wą PIT”, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania  albo zabezpieczenia  źródła przychodów,  z wyjątkiem  kosztów wymienionych 
w art. 23.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, 
poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,  (…) z  tytułu używania 
niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stano-
wiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospo-
darczej podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów 
faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepi-
sach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu 
podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W analogiczny sposób wydatki  z  tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospo-
darczej,  samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika,  regulują – 
w art. 15 ust. 1  i  art. 16 ust. 1 pkt 51 – przepisy ustawy z dnia 15  lutego 1992  r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych  (Dz.U. z 2011  r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.),  zwanej dalej 
„ustawą CIT”.

Dokonując  interpretacji przepisów prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie organy 
podatkowe uznają, że czynsz najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej 
działalności gospodarczej, stanowi koszty uzyskania przychodów do wysokości limitu określone-
go przepisami art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. W celu ustalenia, 
które wydatki mieszczą się w wyznaczonym limicie podatnicy obowiązani są prowadzić ewiden-
cję przebiegu pojazdu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko w sprawie zaliczania do kosztów uzy-
skania przychodów czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej 
działalności gospodarczej, jest niejednolite.
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Wśród wyroków sądów administracyjnych, które podzielają stanowisko organów podatkowych 
wskazać należy wyrok NSA z dnia 8 lutego 2007 r. sygn. akt II FSK 189/06, wyrok WSA w Gliwicach 
z dnia 15 lutego 2007 r. sygn. akt I SA/Gl 377/06, wyrok NSA z dnia 25 marca 2010 r. sygn. akt 
II FSK 1890/08.

W ostatnim czasie zaczyna jednak dominować w orzecznictwie sądów administracyjnych sta-
nowisko, zgodnie z którym wydatki  z  tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używane-
go dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, nie są ograniczone limitem wynikającym 
z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za jeden kilometr okre-
ślonej w odrębnych przepisach. Przedmiotowe wydatki powinny być zaliczane do kosztów uzy-
skania przychodów na ogólnych zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i odpowiednio 
art. 15 ust. 1 ustawy CIT. Stanowisko takie prezentowane jest w wyroku WSA w Warszawie z dnia 
5 lutego 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1502/09, wyroku NSA z dnia 16 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 
2030/10, wyroku NSA z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt II FSK 467/11, wyrokach NSA z dnia 
20 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2446/11 i sygn. akt II FSK 2447/11.

Mając na uwadze powyższe oraz kierując się wykładnią językową art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy 
PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT uznać należy, że wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu 
osobowego używanego dla potrzeb działalności gospodarczej nie są ograniczone limitem okre-
ślonym w tych przepisach. Przedmiotowe wydatki nie mieszczą się bowiem w kategorii wydat-
ków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT. Koszty 
związane z używaniem samochodu osobowego  to koszty posługiwania się  tym samochodem, 
wykorzystywania go. Koszty te nie obejmują kosztów związanych z uzyskaniem możliwości uży-
wania takiego samochodu. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samocho-
du osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki 
eksploatacyjne. Wydatkami o charakterze eksploatacyjnym nie są wydatki z tytułu czynszu najmu 
samochodu osobowego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Są  to wydatki na 
uzyskanie samego tytułu prawnego umożliwiającego używanie samochodu, a zatem są kategorią 
odrębną od kosztów eksploatacji samochodu.

Za przyjęciem takiej interpretacji przemawia także treść art. 23 ust. 7 ustawy PIT i art. 16 ust. 5 
ustawy CIT, w zakresie w  jakim wskazuje,  że ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać 
co najmniej następujące dane: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu, 
numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis 
trasy  (skąd – dokąd),  liczbę  faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, 
kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km 
przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. Z przepisów tych wynika, że wydatki 
związane z używaniem samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy 
PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT odnoszą się wyłącznie do wydatków dotyczących eksploata-
cji samochodów osobowych związanych z ilością przejechanych kilometrów i pojemnością silni-
ka. To w odniesieniu do tych danych następuje określenie „stawki za jeden kilometr przebiegu”. 
Skoro suma wydatków limitowanych nie może przekroczyć kwoty wynikającej z pomnożenia liczby 
kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej 
w odrębnych przepisach, to tego rodzaju statystyczna kalkulacja nie może być w jakikolwiek spo-
sób utożsamiana z opłatami, które jej nie podlegają.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydatki z tytułu czynszu najmu samochodu osobowego używa-
nego dla potrzeb działalności gospodarczej należy kwalifikować do kosztów uzyskania przycho-
dów na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PIT i art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 8 listopada 2013 r., sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005
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Składka na ubezpieczenie samochodu osobowego w kosztach

Składki na ubezpieczenie AC samochodów osobowych, których wartość przekracza równowar-
tość 20 000 euro, podlegają zaliczeniu do kosztów z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych 
w art. 23 ust. 1 pkt 47 updof. Ograniczenie to nie dotyczy ubezpieczenia OC i NNW.

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej potwierdził, że wydatki związane z ubezpieczeniem 
AC samochodu osobowego, którego wartość przekracza równowartość 20 000 euro, powinny być zali-
czane do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 
pkt 47 updof (odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 49 updop). Jest to bowiem jedyne ubezpieczenie ustalane 
od wartości samochodu. Natomiast składki na ubezpieczenie OC i NNW tych samochodów stanowią 
koszty podatkowe w pełnej wysokości. Podstawą ich kalkulacji nie jest wartość pojazdu. 

MF
  Z przedstawionego przez wnioskodawcę zagadnienia wynika, iż zgodnie z umowami 
dealerskimi  łączącymi przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi prowadzącymi 
wyspecjalizowane salony sprzedaży samochodów (dealerów samochodowych) i koncer-

ny samochodowe, dealerzy są zobowiązani posiadać na własność pewną pulę pojazdów  tzw. 
demonstracyjnych, które służą do jazd próbnych i ich prezentacji klientom. Samochody te przed 
upływem roku od dnia ich nabycia przez dealera, są sprzedawane klientom docelowym. Pojazdy 
te ujmowane są w ewidencji księgowej jako towary handlowe.

W praktyce pojawiły  się wątpliwości  związane z  rozstrzygnięciami  organów podatkowych, 
czy w opisanym wyżej stanie  faktycznym składki na ubezpieczenie samochodu demonstracyj-
nego, będącego samochodem osobowym, stanowią koszty uzyskania przychodów w zakresie 
wszystkich rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, a w przypadku twierdzącej odpowiedzi na 
to pytanie, czy podlegają one ograniczeniu określonemu w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy ograniczenie to dotyczy jedynie składek z tytułu 
zawartych umów ubezpieczenia autocasco (AC) i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW), czy również składek z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia-
daczy pojazdów mechanicznych (OC).

Kwestie dotyczące możliwości  zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na 
ubezpieczenie samochodów osobowych reguluje art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. 
zm.), dalej zwanej: ustawą. Zgodnie z ogólną zasadą, zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy, kosztami 
uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Natomiast sto-
sownie do art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na 
ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej 
proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprze-
daży walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpiecze-
nia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów wydatek na ubezpieczenie samochodu osobowego, wydatek  ten musi 
być związany z prowadzoną działalnością i służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo 
zabezpieczeniu źródła przychodów, oraz mieścić się w limicie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 47 
ustawy.

Samochody  demonstracyjne  używane  do  jazd  próbnych  w  celu  zaprezentowania  poten-
cjalnemu nabywcy  ich walorów użytkowych, zakupywane przez dealera do sprzedaży w stanie 
nieprzetworzonym, stanowią  rzeczowy majątek przedsiębiorstwa. Przychód ze sprzedaży  tych 
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samochodów jest przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma zatem przeszkód prawnych, aby do kosztów 
podatkowych zaliczać wydatki poniesione na ubezpieczenie  tych samochodów, zarówno obo-
wiązkowe, jak i dobrowolne.

Zauważyć jednakże należy, że wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów osobowych 
zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem treści przepisu art. 23 ust. 1 
pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższej regulacji prawnej wynika konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przycho-
dów składek na ubezpieczenia samochodu osobowego, w części ustalonej w  takiej proporcji, 
w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut 
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w war-
tości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Jak wynika z brzmienia powołanego przepisu, ograniczenie dotyczy składek na ubezpieczenie 
samochodu osobowego, których wysokość jest ustalana w oparciu o wartość samochodu przy-
jętą dla celów ubezpieczenia.

Należy zatem przyjąć, że jeżeli w umowie ubezpieczenia samochodu osobowego określana 
jest wartość pojazdu, wówczas składki obliczane w oparciu o ten parametr, mogą być zaliczone 
do kosztów uzyskania przychodów w części ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaje rów-
nowartość 20 000 euro, przeliczona na złote według kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przy-
jętej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy).

Odnosząc się do kwestii ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zauwa-
żyć należy,  że ubezpieczenie  to  jest ubezpieczeniem osobowym  regulowanym przez przepisy 
kodeksu cywilnego – art. 829 i następne. Przedmiotem tego ubezpieczenia są określone dobra 
osobiste człowieka. W związku z powyższym, postanowienia art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych nie znajdą zastosowania w odniesieniu do składek na ubez-
pieczenie NNW.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 12 czerwca 2012 r., sygn. DD2/033/31/PMN/12/260

Zasady rozliczania kosztów podatkowych ZPChr

Środki przekazane na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) odpowia-
dające środkom uzyskanym ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą stanowić kosztów 
podatkowych w momencie przekazania ich na tego rodzaju fundusz. 

Natomiast wydatki z ZFRON mogą być kwalifikowane jako koszty podatkowe. Wystarczy, że speł-
niają podstawowe warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów. W przypadku wydatków 
inwestycyjnych dla Zakładu Pracy Chronionej kosztami podatkowymi mogą być odpisy amortyzacyjne.

Z kolei w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w określonych sytua-
cjach prowadzący ZPChr wpłaca zaliczki albo do PFRON, albo do ZFRON lub też do urzędu skarbo-
wego. W każdej z tych sytuacji zaliczka na podatek będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów już 
w momencie zaliczenia wynagrodzenia do kosztów podatkowych.

MF
  I.  W myśl przepisów art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 
poz. 92 z późń. zm.) prowadzący zakład pracy chronionej (zakład aktywności zawodowej) 
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w stosunku do tego zakładu zwolniony jest m.in. z podatku od nieruchomości – na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrębnych. Zgodnie z tymi przepisami, tj. art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późń. zm.), od 
podatku od nieruchomości zwalnia się prowadzących zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności 
zawodowej) w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie,  jeżeli zgłoszenie 
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej  (zakładu 
aktywności zawodowej) albo zaświadczeniem, zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących 
prowadzącymi zakłady pracy chronionej (zakłady aktywności zawodowej).

Uzyskane środki ze zwolnienia od podatku od nieruchomości prowadzący zakład pracy chro-
nionej zobowiązany jest przekazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) – w wysokości 10% oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(ZFRON) – w wysokości 90%. Prowadzący zakład aktywności zawodowej zobowiązany jest nato-
miast przekazać środki z tego zwolnienia na zakładowy fundusz aktywności – ZFA (art. 31 ust. 3 oraz 
ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm. – updop) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. – updof), 
kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zacho-
wania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w tych usta-
wach, które do tych kosztów nie są zaliczane (art. 15 ust. 1 updop oraz art. 22 ust. 1 updof). 

W myśl w/wym. ustaw o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 
odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. 

Kosztami tymi są jednak m.in. podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek 
lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. 
a updop oraz art. 23 ust 1 pkt 7 lit. a updof). 

Tworzony  przez  prowadzącego  zakład  pracy  chronionej  ZFRON  lub  przez  prowadzącego 
zakład aktywności zawodowej ZFA nie jest, w myśl przytoczonej wyżej ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, funduszem tworzonym w ciężar 
kosztów. Tym samym przekazywane wpłaty na ZFRON (ZFA), odpowiadające środkom uzyskanym 
ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, nie mogą stanowić kosztów podatkowych w momen-
cie przekazania ich na tego rodzaju fundusz. Takie stanowisko prezentowane było np. w wyroku 
NSA z dnia 5 września 2006 r., sygn. akt II FSK 1179/05 (niepublikowany, Lex. Nr 263779). 

Zauważa się ponadto, że podatnicy zwolnieni od podatku od nieruchomości, w oparciu o wyżej 
przytoczony przepis art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązani są 
w formularzu (ZN-1B), stanowiącym załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wykazywać dane dotyczące zwolnienia 
podatkowego, tj. powierzchnię gruntów, budynków (ich części) oraz budowli. W formularzu tym, 
podobnie jak w samej deklaracji (informacji), nie podaje się wysokości podatku od nieruchomości 
od przedmiotów objętych zwolnieniem od tego podatku. W rzeczywistości przekazaniu na ZFRON 
(ZFA) podlega nie kwota podatku od nieruchomości, ale środki w wysokości podatku od nierucho-
mości, który nie został ustalony (określony) w wyniku zastosowania zwolnienia. 

O ile brak jest podstaw do zaliczenia do kosztów podatkowych uzyskanych środków z wyżej 
wymienionego zwolnienia podatkowego w momencie ich przekazania na ZFRON (ZFA), to nie 
ma przeszkód, aby tymi kosztami były u prowadzącego zakład pracy chronionej (zakład aktyw-
ności zawodowej) wydatki sfinansowane z tego funduszu (w tym pochodzące ze środków z tego 
zwolnienia), o ile wydatki te spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop albo art. 22 

PodaTEk doChodowy



57

20�czerwca�2015�r.

ust. 1 updof. W przypadku wydatków inwestycyjnych, kosztami tymi będą odpisy amortyzacyj-
ne, przy spełnieniu warunków przewidzianych w art. 16a-16m updop albo w art. 22a-22o updof.

U prowadzącego zakład pracy chronionej kosztem uzyskania przychodów jest także ponie-
siona wpłata na PFRON (w wysokości 10% środków pochodzących ze zwolnienia od podatku od 
nieruchomości). Stanowi ona bowiem rodzaj kosztu (pośredniego), który związany jest z funkcjo-
nowaniem (zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów) zakładów pracy chronionej 
(art. 15 ust. 1, ust. 4d i ust. 4e updop oraz art. 22 ust. 1, ust. 5c i ust. 5d updof). 

II.  Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 pkt 1 updof, płatnicy będący zakładami pracy chronio-
nej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od 
zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
a)   za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od 

początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego prze-
działu skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują w 10% na PFRON, oraz w 90% na ZFRON,

b)   za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku 
u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a), przekazują na zasadach określonych 
w ust. 1 (do urzędu skarbowego).
Z kolei, zakłady aktywności zawodowej, na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2 updof, kwoty pobra-

nych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pie-
niężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
a)   za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od 

początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego prze-
działu skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują na ZFA, 

b)   za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku 
u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a), przekazują na zasadach określonych 
w ust. 1 (do urzędu skarbowego).
Od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy będący podatnikami, zarówno podatku dochodowego od 

osób prawnych jak i od osób fizycznych, mają możliwość uwzględniania wynagrodzeń w kosztach 
podatkowych na zasadzie memoriału. Stanowią one zatem koszt podatkowy okresu (miesiąca), 
którego dotyczą, pod warunkiem, że zostały wypłacone (postawione do dyspozycji) w terminie 
wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. 
W razie niespełnienia tego warunku rozlicza się je kasowo, tj. w okresie w którym zostały faktycznie 
zapłacone (postawione do dyspozycji). Stanowią o tym przepisy art. 15 ust. 4g oraz art. 16 ust. 1 
pkt 57 updop i odpowiednio art. 22 ust. 6ba oraz art. 23 ust. 1 pkt 55 updof. 

Kosztami uzyskania przychodów są wynagrodzenia w kwocie brutto (wszelkie jego składniki). 
Kwota wynagrodzenia brutto pomniejszana jest o zaliczkę na podatek dochodowy. Oznacza to, 
że kosztem podatkowym jest cała kwota wynagrodzenia, od którego obliczana i odprowadzana 
jest przez płatnika zaliczka na podatek dochodowy. 

Dla uznania za koszt podatkowy omawianej zaliczki na podatek dochodowy bez znaczenia 
jest, czy zaliczka ta zostanie odprowadzona do budżetu, czy też pozostanie w zakładzie pracy 
chronionej (na ZFRON) lub zakładzie aktywności zawodowej (na ZFA), bądź zostanie przekazana 
(w części) na PFRON. Kosztem podatkowym zaliczka ta staje się już z chwilą zaliczenia wynagro-
dzenia (brutto) do kosztów uzyskania przychodów. 

Nie może więc ona stanowić dodatkowo kosztu podatkowego w momencie przekazania jej na 
ZFRON (ZFA) i PFRON oraz wydatkowania z ZFRON (ZFA) środków pochodzących z tej zaliczki. 

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 5 marca 2010 r., sygn. DD6/8213/165/KWW/09/BMI9/11871
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Przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe  
mogą zaliczać do kosztów diety 

Diety naliczone przedsiębiorcom prowadzącym firmy transportowe z tytułu podróży odbywanych 
w ramach świadczonych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie 
art. 23 ust. 1 pkt 52 updof.

MF
  Kwestie zwolnienia od podatku dochodowego diet  i  innych należności wypłacanych 
pracownikom i osobom niebędącym pracownikami reguluje art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 

14, poz. 176, z późn. zm.). W myśl tych przepisów wolne od podatku dochodowego są diety i inne 
należności za czas:
a)  podróży służbowej pracownika,
b)  podróży osoby niebędącej pracownikiem

do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra 
właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują-
cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, 
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Wskazane w art. 21 ust. 13 zastrzeżenie stanowi, iż przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli 
otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione:
1.   w celu osiągnięcia przychodów lub
2.   w celu  realizacji  zadań organizacji  i  jednostek organizacyjnych działających na podstawie 

przepisów odrębnych ustaw, lub
3.   przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki 

organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
4.   przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5, w związku z wyko-

nywaniem tych funkcji. 
Uwzględniając powyższe przepisy, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracow-

nika na obszarze kraju i poza nim zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych do 
wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Odrębnymi przepisami, o których mowa wyżej są:
■■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko-

ści oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań-
stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze 
kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z późn. zm.),

■■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyso-
kości  oraz  warunków  ustalania  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza 
granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).
Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przycho-
dów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych 
w art. 23.

Oznacza  to,  że zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych  jest możliwe,  jeżeli  zostaną 
spełnione kryteria wynikające z wyżej wymienionego przepisu.

Regulacje prawne dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów podró-
ży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą  i osób z nimi współpracujących 

PodaTEk doChodowy



59

20�czerwca�2015�r.

zawarte zostały w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty 
uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność 
gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysłu-
gujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. 

Stanowisko dotyczące problematyki zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków 
z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, a także diet i ryczałtów 
za noclegi wypłacanych kierowcom (maszynistom) zatrudnionym u przedsiębiorców na podsta-
wie umowy o pracę, zostało przedstawione w pismach Ministerstwa Finansów skierowanych do 
izb skarbowych z dnia 5 grudnia 2003 r. Nr PB2/AS-033-0600-2495/03 oraz z dnia 12 września 
2005 r. Nr PB3-IP-8213-206/05/1165.

W pismach tych wyrażono pogląd, iż nie można uznać za podróże służbowe wyjazdów związa-
nych ze świadczeniem usług transportowych w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę dzia-
łalności gospodarczej stanowiących istotę tej działalności, co w konsekwencji skutkuje brakiem 
możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wartości diet. Stwierdzono również, iż cha-
rakter należności wypłaconych pracownikom (kierowcom) ma wpływ na ewentualny obowiązek 
poboru zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę będącego płatnikiem podatku docho-
dowego od osób fizycznych. Jeżeli bowiem należności stanowią dietę z tytułu podróży służbo-
wej pracownika, to stosownie do wyżej wymienionego przepisu ustawy zwolnione są od podatku 
dochodowego do wysokości określonej w tym przepisie. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku 
poboru zaliczki na podatek dochodowy. 

W sytuacji natomiast, w której należnościom wypłaconym pracownikom nie można przypisać 
charakteru diet z tytułu podróży służbowej, a tym samym nie podlegają zwolnieniu od podatku 
dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy, pracodawca obowiązany jest do poboru 
zaliczki na podatek dochodowy.

Stanowisko  prezentowane  przez  Ministerstwo  Finansów  potwierdził  np.  Wojewódzki  Sąd 
Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 23 czerwca 2005  r.,  sygn. akt  I SA/Rz 30/05, 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 28  listopada 2005 r., sygn. akt 
I SA/Gl 1515/05.

Jednakże orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ukształtowało jednolitą, odmien-
ną linię rozstrzygnięć w tym zakresie, np. wyroki z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt II FSK 732/06; 
z dnia 26  lipca 2007  r.,  sygn. akt  II  FSK 942/06;  z dnia 31 stycznia 2008  r.,  sygn. akt  II  FSK 
1619/06; z dnia 29 sierpnia 2008 r., sygn. akt II FSK 812/07.

W powołanych orzeczeniach wskazuje się, że treść art. 23 ust. 1 pkt 52 i art. 21 ust. 1 pkt 16 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje swoją hipotezą również odbywanie 
podróży służbowych odpowiednio, przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
usług transportowych oraz osoby z nimi współpracujące, jak również pracowników zatrudnionych 
w charakterze kierowcy.

Jednocześnie zauważam, że w dniu 19 listopada 2008 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów 
podjął uchwałę, sygn. akt II PZP 11/08, w której wskazał, iż „Kierowca transportu międzynarodo-
wego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie 
obszarze jako miejsce świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 
1 k.p.”. Ponadto Sąd w uzasadnieniu uchwały stwierdził m.in., iż „wykonywaniem zadania służbo-
wego w rozumieniu art. 775 § 1 k.p. nie jest wykonywanie pracy określonego rodzaju, wynikającej 
z charakteru zatrudnienia. Ta bowiem nigdy nie jest incydentalna”. Zdaniem składu orzekającego 
„z przepisu tego wynika bowiem wprost, że podróż służbowa ma charakter incydentalny (…). Nie 
jest zatem podróżą służbową wykonywanie pracy (zadań) w różnych miejscowościach, gdy przed-
miotem zobowiązania pracownika jest stałe wykonywanie pracy (zadań) w tych miejscowościach”.
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Uchwała Sądu Najwyższego potwierdzała zatem stanowisko Ministerstwa Finansów prezento-
wane w powołanych na wstępie pismach.

Uchwała ta nie znalazła jednakże uznania w późniejszych rozstrzygnięciach Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, który w tym zakresie nadal pozostaje zgodny z wypracowaną wcześniej linią 
orzeczniczą np. wyrok z dnia 8 kwietnia 2009 r., sygn. akt  II FSK 1936/07; z dnia 17 września 
2009 r., sygn. akt II FSK 547/08; z dnia 7 października 2009 r., sygn. akt II FSK 757/08; z dnia 5 
listopada 2009r., sygn. akt II FSK 889/08.

W  związku  z  powyższym,  po  ponownym  przeanalizowaniu  przedmiotowego  problemu 
z uwzględnieniem ukształtowanego w ostatnim okresie jednolitego orzecznictwa wojewódzkich 
sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, podzielam stanowisko utrwalo-
ne w linii orzecznictwa tych sądów, dotyczące możliwości zaliczania do kosztów podatkowych 
diet z tytułu podróży służbowych, odbywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 
w zakresie usług transportowych. 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób  fizycznych stwierdzić należy,  że aby osoba prowadząca działalność 
gospodarczą mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z  tytułu podróży 
służbowych, podróż musi:

■■ być związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
■■ służyć osiągnięciu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów,
■■ wysokość diety musi mieścić się w granicach limitu określonego w odrębnych przepisach.

W  przepisach  prawa  podatkowego  pojęcie  podróży  służbowej  nie  zostało  zdefiniowane. 
Definicja podróży służbowej pracownika została natomiast zawarta w art. 775 § 1 Kodeksu pracy. 
Zgodnie z tym przepisem za podróż służbową uznaje się wykonywanie na podstawie polecenia 
pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, 
lub poza stałym miejscem pracy. 

Podkreślić  jednak  należy  odmienny  charakter  regulacji  w  przypadku  pracownika  i  osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Pracownikowi cel podróży służbowej określa 
pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej, natomiast w odniesieniu do przedsiębiorcy, 
istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową winno być ustalenie czy wyjazd ma 
bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Uznać zatem należy, zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym, że odesłanie art. 23 
ust. 1 pkt 52 ustawy do pojęcia pracownika może mieć zastosowanie jedynie w kontekście ogranicze-
nia wysokości diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, nie 
zaś samej zasady dopuszczalności zastosowania tego przepisu do wymienionych w nim podmiotów. 

Z powyższej regulacji prawnej wynika konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych warto-
ści diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w czę-
ści przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. Oznacza to, że osobom tym 
przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży 
służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom.

Powołane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmując swoją dys-
pozycją sytuacje odbywania podróży służbowych przez osoby prowadzące działalność gospodar-
czą, nie przewidują do tej kategorii podatników żadnych wyłączeń o charakterze przedmiotowym 
lub podmiotowym, wobec tego nieuprawnione jest różnicowanie osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą według rodzaju tej działalności. 

Okoliczność, iż istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług trans-
portowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowią-
cych ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie 

PodaTEk doChodowy



61

20�czerwca�2015�r.

podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami. Nie znajduje zatem uzasad-
nienia stanowisko, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi 
podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypad-
ku usług transportowych) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.

W związku z powyższym, mając na uwadze orzeczenia wydane w  tym zakresie przez sądy 
administracyjne, należy uznać, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyko-
nywania usług transportowych są podatnikami, do których powyższe regulacje prawne mają rów-
nież zastosowanie.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 15 lutego 2010 r., sygn. DD2/033/259/PMN/09/1113

Przychody

Sprzedaż powierzchni reklamowej  
na stronie internetowej to przychód z najmu
Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która udostępnia za wynagrodzeniem 

powierzchnię reklamową na stronie internetowej, powinna przychody z tego tytułu opodatkować tak 
jak przychody z najmu lub dzierżawy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof.

Minister Finansów zmienił swoje stanowisko w sprawie sposobu kwalifikowania przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z tytułu najmu powierzchni 
na reklamy na prowadzonych przez nie stronach internetowych. Przed wydaniem interpretacji ogól-
nej organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich sprawach nakazywały 
tego rodzaju przychody zaliczać do przychodów z tzw. innych źródeł, wymienionych w art. 10 ust. 1 
pkt 9 updof.

MF
  Ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”, zawiera w art. 10 ust. 1 kata-
log źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu według zasad okre-

ślonych dla danego źródła przychodów.
Do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT zaliczane są przychody 

z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyjąt-
kiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Do tego źródła przychodów 
zaliczane są zatem przychody uzyskiwane poza działalnością gospodarczą przez osoby fizyczne 
na podstawie umów nazwanych: najmu oraz dzierżawy, ale również umów nienazwanych, które 
mają podobny charakter do najmu lub dzierżawy.

W związku z powyższym, przy kwalifikacji przychodów z  tytułu udostępniania za wynagro-
dzeniem powierzchni na stronie internetowej, zarządzanej przez osobę fizyczną, m.in. w celach 
reklamowych, istotne znaczenie ma określenie charakteru umowy zawieranej w takiej sytuacji.

W dotychczas prezentowanym stanowisku Ministerstwa Finansów wskazywano,  że umowa 
stanowiąca podstawę do udostępniania za wynagrodzeniem powierzchni na stronie internetowej, 
m.in. w celach reklamowych, jest umową nienazwaną, której nie można jednoznacznie przypisać 
cech umowy najmu lub dzierżawy. Cechą konstytutywną umowy najmu jest wydanie rzeczy do 
używania, a umowy dzierżawy – wydanie rzeczy lub prawa do używania i pobierania pożytków. 
Strona internetowa nie jest przedmiotem materialnym, a zatem nie jest rzeczą. Trudno jest również 
jednoznacznie stwierdzić, że jest to prawo. W konsekwencji, przychody uzyskiwane przez osoby 
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fizyczne, poza działalnością gospodarczą, z tytułu takiej umowy, były kwalifikowane do przycho-
dów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT.

Orzecznictwo sądów administracyjnych ukształtowało jednolitą, lecz odmienną od dotychcza-
sowego stanowiska Ministerstwa Finansów, linię rozstrzygnięć w tym zakresie (wyrok NSA z dnia 
9 marca 2012 r. sygn. akt  II FSK 1548/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Krakowie z dnia 
5 marca 2010 r. sygn. akt I SA/Kr 60/10; wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 
2485/10, utrzymujący w mocy wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 
25/10; wyrok NSA z dnia 27 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1305/11, utrzymujący w mocy wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 17 stycznia 2011 r. sygn. akt III SA/Wa 1448/10).

W swoich wyrokach sądy administracyjne uznają, że wynagrodzenie otrzymywane przez 
osobę fizyczną zarządzającą stroną internetową należy zakwalifikować do źródła przychodów 
– najem, dzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT). 
Sądy orzekają, że umowa, na podstawie której jeden podmiot udostępnia innemu podmioto-
wi możliwość wyświetlania na stronie internetowej określonych treści (najczęściej reklamo-
wych), jest umową nienazwaną o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy. Wprawdzie 
przedmiotem  takiej umowy nie  jest  ani najem  rzeczy,  ani dzierżawa  rzeczy  lub prawa,  jed-
nakże następuje oddanie do używania bytu wirtualnego, jakim jest część powierzchni strony 
internetowej.

Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdzam, że osoba fizyczna udo-
stępniająca  na  stronie  internetowej  miejsce  w  celu  zamieszczenia  treści  o  charakterze  m.in. 
reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do 
umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, 
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach 
działalności gospodarczej.

Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według 
progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możli-
wość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 5 września 2014 r., sygn. DD2/033/55/KBF/14/RD-75000

Otrzymany ze spółdzielni zwrot wydatków na remont  
nie jest przychodem właściciela lokalu

Właściciel lokalu mieszkalnego otrzymujący z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej 
zwrot wydatków poniesionych na remont swojego lokalu nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podle-
gającego opodatkowaniu pdof.

MF
  Na wstępie należy zauważyć, że w sprawie podatnika otrzymującego  refundację od 
spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, przy-
sługującego mu na podstawie spółdzielczego –    lokatorskiego  lub własnościowego 

– prawa do  lokalu, Minister Finansów zajął stanowisko w  interpretacji ogólnej z dnia 17 marca 
2009  r. Nr DD3/033/33/KDJ/09/209, stwierdzając, że w  takim przypadku zwrot wydatków nie 
stanowi  przychodu  podlegającego  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób 
fizycznych.
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Przywołana wyżej  interpretacja ogólna nie odnosi się do sytuacji podatnika otrzymującego 
zwrot z  funduszu  remontowego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych na  remont 
lokalu stanowiącego jego odrębną własność.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów podatkowych właściciel lokalu mieszkal-
nego otrzymujący z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej zwrot wydatków poniesio-
nych na remont swojego lokalu (np. na wymianę stolarki okiennej czy drzwi wejściowych) uzyskuje 
przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, 
z późn. zm.), podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej.

Powyższego poglądu nie podzielają jednak sądy administracyjne, które prezentują stanowi-
sko, że przedmiotowy zwrot wydatków jest obojętny podatkowo, gdyż w takim przypadku właś-
ciciel lokalu otrzymuje jedynie zwrot uprzednio poniesionych wydatków na fundusz remontowy 
w spółdzielni mieszkaniowej (np. wyrok NSA: z dnia 25.10.2011 r. sygn. akt II FSK 789/10; z dnia 
19.12.2012  r.  sygn. akt  II  FSK 1010/11; z dnia 15.02.2013  r.  sygn. akt  II  FSK 1264/11; z dnia 
20.03.2013 r. sygn. akt II FSK 1506/11).

Uzasadniając swoje stanowisko sądy odwołują się do przepisów art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 3 
ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  (Dz.U.  z  2003  r.  Nr  119, 
poz. 1116, z późn. zm.) stwierdzając, że:

■■ właściciel lokalu mieszkalnego (będący lub niebędący członkiem spółdzielni) ma obowiązek 
świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni na takich samych zasadach jak człon-
kowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 
własnościowe prawa do lokali,

■■ obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej jest utrzymanie zasobów mieszkaniowych w należytym 
stanie i dokonywanie remontów (w tym wymiany stolarki okiennej, drzwi wejściowych do miesz-
kania, instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej), a wpłaty na fundusz remontowy tworzony 
przez spółdzielnię służą realizacji właśnie tego rodzaju celów.
W związku z zaistniałą różnicą w ocenie skutków podatkowych zwrotu z funduszu remonto-

wego spółdzielni mieszkaniowej wydatków poniesionych przez podatnika na remont własnego 
lokalu mieszkalnego, prezentowaną przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, Minister 
Finansów wystąpił do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o interpretację 
przepisów regulujących prawa i obowiązki właściciela lokalu mieszkalnego w budynku stanowią-
cym współwłasność spółdzielni mieszkaniowej.

Z uzyskanych opinii*6 wynika, że:
■■ wszystkie grupy mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielnie posiadają takie 

same prawa i obowiązki w zakresie pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomo-
ści (art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

■■ ustawowy obowiązek świadczenia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych spoczywa 
na członkach spółdzielni, właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobach 
niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 
lokali (art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

■■ właścicieli  lokali będących oraz niebędących członkami spółdzielni dotyczy zasada zarządu 
powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię, co oznacza, że na właścicielach lokali spo-
czywa obowiązek stosowania przyjętych w spółdzielni mieszkaniowej rozwiązań dotyczących 
pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (art. 27 ust. 2 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

*   Pisma z dnia 31 lipca 2013 r. Nr BS-4kł-053-268/13/2295 E: 84100/88232/13 oraz z dnia 3 września 2013 r. 
Nr BS-4kł-053-268/13/2519 E: 93872/13
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■■ ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera  regulacji określających szczegółowe 
zasady gospodarowania środkami  funduszy utworzonych przez spółdzielnie. Zasady wydat-
kowania tych funduszy, sposób ponoszenia opłat, katalog zdarzeń remontowych, sposób ich 
finansowania lub współfinansowania określają statuty lub uchwalone na ich podstawie przez 
właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej regulaminy. O ile zatem statut spółdzielni mieszka-
niowej lub stosowny regulamin wydany na jego podstawie tak stanowi, to środki funduszu na 
remont zasobów mieszkaniowych, utworzonego przez spółdzielnię na podstawie art. 6 ust. 3 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości zarządzanych przez nią na mocy 
art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mogą być również przeznaczone dla 
właścicieli  lokali niebędących członkami spółdzielni w celu utrzymania w należytym stanie 
elementów  (okien,  drzwi,  instalacji,  etc.),  które służą wyłącznie do użytku poszczególnych 
właścicieli.
Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wska-

zanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązkom  finansowym właścicieli  lokali 
odpowiada obowiązek spółdzielni mieszkaniowej do utrzymania w należytym stanie nieruchomo-
ści, w tym zasobów mieszkaniowych, stanowiących współwłasność spółdzielni i właścicieli lokali, 
zarządzanych obligatoryjnie przez spółdzielnię.

Zasadna jest zatem konkluzja, że fakt ponoszenia przez właścicieli lokali mieszkalnych opłat 
na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej może zobowiązywać także spółdzielnię miesz-
kaniową, w zakresie przewidzianym w statucie  lub  regulaminie  tej spółdzielni, do uczestnicze-
nia w wydatkach związanych z utrzymaniem w należytym stanie  lokali  stanowiących odrębną 
własność.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ugruntowaną  linię orzeczniczą sądów administracyjnych 
w przedstawionej sprawie należy uznać, że kwota zwrotu otrzymana na podstawie i zgodnie ze 
statutem  lub  regulaminem danej spółdzielni mieszkaniowej, przez właściciela  lokalu mieszkal-
nego z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej nie stanowi przychodu w rozumieniu 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega opodatkowa-
niu tym podatkiem.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 10 października 2013 r., sygn. DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13

Data powstania przychodu  
z tytułu refakturowania na najemcę opłat za media

Przychód z tytułu refakturowania opłat za media u podatników, których przedmiotem działal-
ności gospodarczej jest najem, należy ustalać zgodnie z okresami rozliczeniowymi wskazanymi 
dla rozliczenia tych opłat w umowie najmu.

Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej potwierdził, że w przypadku refakturowa-
nia na wynajmującego kosztów mediów przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą 
w zakresie najmu przychód z tego tytułu powstanie na zasadach określonych w art. 14 ust. 1e 
updof, czyli ostatniego dnia okresu rozliczeniowego wskazanego dla rozliczania tych mediów 
w umowie najmu. Przychód ten nie będzie zatem powstawał w momencie wystawienia refaktury.

MF
  Umowa najmu została uregulowana w przepisach art. 659-692 k.c. Przez umowę najmu, 
wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony 
lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 

Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.
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W ramach zobowiązania najemcy, strony umowy mogą postanowić, że koszty związane 
z eksploatacją przedmiotu najmu będą (np. za dostawę prądu, gazu, wody, ciepła, itp.) rozli-
czane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obcią-
żeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

Datę powstania przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, 
na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych określa się stosownie do art. 14 ust. 1e 
ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  zwanej  dalej 
„ustawą PIT”.

Zgodnie z tym przepisem jeżeli strony ustalą,  iż usługa jest rozliczana w okresach rozli-
czeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego 
określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (rozwiązanie 
to stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowe-
go – art. 14 ust. 1h ustawy PIT).

W przypadku, gdy umowa najmu przewiduje odrębne od czynszu rozliczenie tzw. mediów 
poprzez ich refakturowanie z wynajmującego na najemcę, to postanowienia umowy najmu dla 
celów podatkowych (zgodnie z powołanymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych) określają datę powstania przychodu u wynajmującego z tego tytułu.

Zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat za media są uwzględnione w kwocie czynszu, jak rów-
nież w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu 
zaliczany  jest  do  przychodów  z  najmu  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej. 
Oznacza  to,  iż  moment  powstania  przychodu  ustalany  jest  stosownie  do  przepisu  art.  14 
ust. 1e ustawy PIT, tj. zgodnie z okresami rozliczeniowymi wskazanymi w umowie.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 16 czerwca 2012 r., sygn. DD2/033/21/KOI/2012/DD-159

Udzielenie spółce kapitałowej  
nieodpłatnego poręczenia jest przychodem spółki

Spółka kapitałowa, której udziałowiec udzielił nieodpłatnego poręczenia, powinna rozpoznać 
u siebie przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Ewentualny spór z organami podatkowymi o to, czy rozpoznać przychód z nieodpłatnych 
świadczeń w przypadku otrzymania darmowego poręczenia, jest bardzo ryzykowny. Wynika to 
także z niekorzystnego dla podatników stanowiska Ministra Finansów przedstawionego w inter-
pretacji ogólnej. Takie stanowisko wielokrotnie potwierdzał także NSA (zob. wyrok z 26 stycznia 
2010 r., sygn. akt II FSK 1417/08).

MF
  W praktyce działalności gospodarczej, w szczególności międzynarodowych grup 
kapitałowych, stosunkowo powszechnym zjawiskiem stało się udzielanie poręczeń 
pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jako, że poręczenia takie udzielane są również 

nieodpłatnie, na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych powstała wąt-
pliwość, co do skutków podatkowych korzystania z takiego nieodpłatnego poręczenia.

W  interpretacjach organów podatkowych pojawiły się  rozstrzygnięcia uznające,  iż samo 
udzielenie nieodpłatnego poręczenia – za wyjątkiem sytuacji, gdy poręczającym byłby pod-
miot profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju działalnością – nie stanowi dla osoby, której 
udzielono  poręczenia,  nieodpłatnego  świadczenia.  Wyrażano  wówczas  pogląd,  iż  przepis 
art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy może znaleźć zastosowanie dopiero w momencie realizacji udzie-
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lonego poręczenia (np. spłaty poręczonego kredytu). Analogiczne poglądy były prezentowane 
w orzeczeniach niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych1.

W ocenie Ministra Finansów przyjęcie powyższej wykładni jest nieuzasadnione.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość 

otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nie-
odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, co do zasady, jest przychodem podatkowym. 
Dla prawidłowej interpretacji powyższego przepisu istotne znaczenie ma wykładnia pojęcia „nie-
odpłatnych świadczeń”. Z uwagi na to, że przepisy ustawy nie zawierają legalnej definicji pojęcia 
„nieodpłatne świadczenia”, należy przyjąć takie rozumienie tego przepisu, jakie ukształtowało się 
w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. W orzecznictwie tym prezentowany jest pogląd, zgod-
nie z którym, pojęcie to na gruncie podatkowym, posiada szerszy zakres niż w prawie cywilnym 
i obejmuje „wszelkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyska-
nie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze 
w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne tj. niezwiązane z kosztami lub 
inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.”2

W świetle powyższego, o uznaniu nieodpłatnego poręczenia za nieodpłatne świadczenie, na 
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, można mówić, jeżeli:

■■ jedna ze stron otrzymuje materialną korzyść w związku z poręczeniem, której wartość można 
wycenić,

■■ udzielenie poręczenia nie pociąga za sobą żadnych kosztów bądź świadczenia wzajemnego 
ze strony podmiotu je otrzymującego,

■■ udzielenie poręczenia jest związane z wolą poręczyciela, co oznacza, że jest on gotowy udzie-
lić poręczenia bez wynagrodzenia.
Należy zauważyć, iż zasadniczo – wbrew stanowisku organów podatkowych i sądów opisane-

mu na wstępie – nieodpłatne udzielenie poręczenia nie jest zdarzeniem obojętnym gospodarczo 
zarówno dla podmiotu poręczającego,  jak  i podmiotu, którego zobowiązanie  jest poręczeniem 
zabezpieczane. Udzielenie poręczenia skutkuje przyjęciem przez poręczającego  finansowego 
ryzyka niewywiązania się dłużnika ze swojego zobowiązania względem wierzyciela. Ryzyko  to 
posiada określoną wartość tj. cenę, którą uzyskujący poręczenie w normalnych warunkach rynko-
wych musiałby poręczycielowi zapłacić. Korzyść majątkowa po stronie otrzymującego poręczenie 
może natomiast polegać m.in. na zwiększeniu się jego zdolności kredytowej, uzyskaniu niższego 
oprocentowania kredytu (pożyczki), czy też samej możliwości jego zaciągnięcia. Z drugiej strony 
udzielenie poręczenia zazwyczaj nie pozostaje bez wpływu na możliwość i warunki zaciągania 
innych zobowiązań przez poręczyciela. Ocena, czy korzyści beneficjenta mają konkretny wymiar 
finansowy, wymaga uwzględnienia ogółu dóbr i interesów oraz pozytywnych następstw, a także 
obciążeń wynikających z umowy poręczenia.

W konsekwencji należy uznać, iż, co do zasady, udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego 
poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) stanowi dla tej spółki 
nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu. Bez znaczenia dla stosowania 
ww. przepisu pozostaje okoliczność nieprowadzenia przez poręczyciela profesjonalnej działalnoś-
ci w zakresie świadczenia tego rodzaju usług finansowych.

1   Por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20.05.2008 r. sygn. akt I SA/Gl 35/08, wyrok WSA w Łodzi z dnia 04.04.2008 r. 
sygn. akt I SA/Łd 57/08, wyrok WSA w Gliwicach z 19.06.2008 r. sygn. akt I SA/Gl 248/08

2   Por. m.in. uchwała NSA z dnia 18.11.2002 r. sygn. akt FPS 9/02 oraz uchwała NSA z dnia 16.10.2006 r. sygn. 
akt II FPS 1/06.
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Potwierdzeniem prezentowanego stanowiska Ministra Finansów jest także, ugruntowana obec-
nie, jednolita linia orzecznictwa sądów administracyjnych3.

Jednocześnie Minister Finansów wskazuje, iż w zakresie sposobu ustalania wartości nieod-
płatnego świadczenia z tytułu udzielenia spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej 
udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany), zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 6 
pkt 1 lub art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 27 kwietnia 2012 r., sygn. DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134

Przychody zwolnione z podatku dochodowego

Odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu 
jest zwolnione z PIT 
Odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych ugód posiadaczom grun-

tów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia na tych gruntach służebności 
przesyłu, są zwolnione z pdof. 

Minister Finansów zmienił w interpretacji ogólnej z 21 maja 2014 r. swoje stanowisko w sprawie 
odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Przypomnijmy, że w interpretacji ogólnej 
z 10 lipca 2013 r., sygn. DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13, Minister Finansów 
zajął niekorzystne dla podatników stanowisko, że wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służeb-
ności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
120 updof. Na skutek nowelizacji przepisów updof od 4 października 2014 r. odszkodowania za usta-
nowienie służebności przesyłu są zwolnione z pdof. Wynika to wprost z art. 21 ust. 1 pkt 120a updof. 

MF
  Uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia związanego z ustanowieniem służebności 
przesyłu wprowadzono z dniem 3 sierpnia 2008 r. w art. 3051 i art. 3052 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

W myśl art. 3051 Kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, 
który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 
Kodeksu cywilnego, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym 
zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Natomiast art. 3052 Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia 
zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzy-
stania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorca może żądać 
jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem (§ 1). Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawar-
cia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, 
o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, właściciel nieruchomości może żądać odpo-
wiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu (§ 2).

W  świetle  powyższego  służebność  przesyłu  jest  ustanawiana  na  rzecz  przedsiębiorcy  za 
odpowiednim wynagrodzeniem należnym od przedsiębiorcy na rzecz właściciela nieruchomości 
obciążonej. Wymaga to zawarcia stosownej umowy przez zainteresowane strony albo wydania 

3   Por. wyrok NSA z dnia 12.12.2008 r. sygn. akt II FSK 1361/07, wyrok NSA z dnia 08.12.2009 r. sygn. akt II FSK 
1156/08, wyrok NSA z dnia 26.01.2010 r. sygn. akt II FSK 1417/08 oraz wyrok NSA z dnia 12.03.2010 r. sygn. akt 
II FSK 1776/08.
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konstytutywnego orzeczenia sądu (postanowienia), zapadającego na wniosek strony występują-
cej z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu.

Na tle powyższego pojawiły się wątpliwości co do możliwości zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym wynagrodzenia otrzymywanego przez właściciela nieruchomości z tytu-
ły ustanowienia służebności przesyłu, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwa-
nej dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są odszkodowa-
nia wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów 
wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:
a)  ustanowienia służebności gruntowej,
b  rekultywacji gruntów,
c)  szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie
– w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów 
rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.).

W  interpretacji  ogólnej  z  dnia  10  lipca  2013  r.  Nr  DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/
RD-70022/13 Minister Finansów, w oparciu o stanowisko Ministra Sprawiedliwości oraz wykład-
nię literalną przedmiotowego przepisu, stwierdził, że otrzymane wynagrodzenie za ustanowienie 
służebności przesyłu nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 120 ustawy PIT, a zatem podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zasto-
sowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT jako przychód z innych źródeł, 
o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT.

Jednakże w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest odmienne stanowisko, 
w myśl którego po dniu 2 sierpnia 2008 r. zwolnienie, dotyczące odszkodowania za ustanowienie 
służebności gruntowej, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy PIT, odnosi się także 
do wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (wyrok NSA: z dnia 26 listopada 2013 r. 
sygn. akt II FSK 3050/11, z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 2131/11, z dnia 1 czerwca 
2011 r. sygn. akt II FSK 88/10 oraz z dnia 29 września 2011 r. sygn. akt II FSK 654/10).

W szczególności należy zwrócić uwagę na wydany po publikacji interpretacji ogólnej z dnia 10 
lipca 2013 r. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 
3050/11, w którym NSA, nie podzielając stanowiska organu podatkowego w przedmiotowej sprawie, 
stwierdził, że ustanowienie nowego rodzaju służebności odnoszącej się do inwestycji polegających 
na budowie urządzeń infrastruktury technicznej wychodziło naprzeciw potrzebom gospodarczym 
i w sposób ustawowy regulowało istniejącą już, zapoczątkowaną uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 
17 stycznia 2003 r. sygn. akt  III CZP 79/02, praktykę ustanawiania służebności gruntowych dla 
realizacji tych inwestycji. Zastąpienie zatem takiej służebności służebnością przesyłu, oznacza, że 
po dniu 2 sierpnia 2008 r. nie jest już możliwe ustanowienie służebności gruntowej dla realizacji 
inwestycji polegających na budowie urządzeń infrastruktury technicznej, lecz jedynie służebności 
przesyłu, której  istota  jest  taka sama jak w przypadku wcześniej stosowanej służebności grunto-
wej. Wobec tego, zastąpienie w sferze cywilistycznej służebności gruntowej służebnością przesyłu 
(spowodowane ustawowym uregulowaniem tej problematyki) ustanawianą w związku z budową lub 
użytkowaniem przedmiotowych urządzeń (sieci), nie zmieniło ani celu, ani treści tych służebności. 
Jednocześnie, w ocenie NSA,  trudno przyjąć, aby wprowadzeniu nowych  rozwiązań na gruncie 
prawa cywilnego, towarzyszyło założenie i zamiar ustawodawcy dokonania modyfikacji w systemie 
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zwolnień podatkowych. Pozostawienie po dniu 2 sierpnia 2008 r. omawianego przepisu w niezmie-
nionym brzmieniu, zdaniem NSA, należy interpretować jako brak zamiaru ustawodawcy wyelimino-
wania przedmiotowego zwolnienia podatkowego, a poprzestanie na literalnej wykładni tego przepisu 
prowadzi do niedających się zaakceptować w państwie prawa wniosków. Zatem przy uwzględnieniu 
wykładni historycznej i funkcjonalnej, NSA uznał, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 
120 lit. a ustawy PIT, odnosi się do ustanawianych służebności przesyłu.

Mając na uwadze fakt, iż powyższe stanowisko NSA odzwierciedla jednolitą i utrwaloną linię 
orzecznictwa w przedmiotowej kwestii, w celu zapewnienia  jednolitego stosowania przepisów 
prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, należy zaakcepto-
wać przedstawioną w tym orzeczeniu wykładnię art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy PIT.

Reasumując należy uznać, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy PIT, wolne od 
podatku dochodowego jest wynagrodzenie (odszkodowanie) wypłacone, na podstawie wyroków 
sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w wyniku prowadzenia na tych gruntach, 
przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy 
infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń 
infrastruktury  technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

Wobec uznania przedstawionej wykładni za obowiązującą należało zmienić interpretację ogól-
ną z dnia 10 lipca 2013 r. Nr DD3/033/101/CRS/13/RWPD-48186/RD-70022/13, gdyż stwierdzono 
jej nieprawidłowość.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 21 maja 2014 r., sygn. DD3/033/126/CRS/14/RD-46246/14

Niepubliczne ZOZ-y  
mogły korzystać ze zwolnienia podatkowego

W wydanej 31 października 2013 r. interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że niepub-
liczne placówki medyczne miały w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2011 r. prawo do 
zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Niestety, MF nie ustosunkował się w interpretacji ogólnej do obecnego stanu prawnego, tj. obowią-
zującej od 1 lipca 2011 r. ustawy o działalności leczniczej. Zwróćmy uwagę, że ustawa ta nie posługuje 
się pojęciem niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, lecz pojęciem „przedsiębior-
stwa podmiotów leczniczych”. Jak argumentuje Ministerstwo Finansów, po tej zmianie podatnikiem 
podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie podmiot leczniczy działający w formie osoby 
prawnej, np. spółki kapitałowej (czyli sp. z o.o. lub S.A.). Nie jest nim zaś i nie może być przedsiębior-
stwo tego podmiotu (dawny niepubliczny ZOZ). Przypomnijmy, że spółki kapitałowe nie mogą korzy-
stać ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Dlatego zdaniem MF niepubliczne placówki medyczne 
działające w formie spółek nie mają po 1 lipca 2011 r. prawa do zwolnienia z podatku na podstawie 
art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Jest to stanowisko bardzo niekorzystne dla placówek leczniczych, które 
dokonały przekształcenia w spółki kapitałowe.

MF
  Obowiązująca do dnia 30 czerwca 2011 r. ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) dzieliła zakłady opieki zdro-
wotnej na publiczne i niepubliczne, w oparciu o kryterium podmiotu, który taki zakład 

tworzył. Zgodnie z art. 8 ust. 3 tej ustawy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej był zakład 
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opieki zdrowotnej utworzony przez: kościół lub związek wyznaniowy, pracodawcę, fundację, zwią-
zek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę 
prawną lub osobę fizyczną, spółkę niemającą osobowości prawnej.

Z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej wynikało, iż niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 
jako wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych, był utworzony i utrzymy-
wany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (art. 1 ust. 1). Zakład opieki 
zdrowotnej mógł być odrębną jednostką organizacyjną, częścią innej jednostki organizacyjnej lub 
jednostką organizacyjną podległą innej jednostce organizacyjnej (art. 2 ust. 2).

Pod rządami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zagadnieniem 
spornym była kwestia posiadania przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej statusu podatni-
ka podatku dochodowego od osób prawnych, odrębnego od jednostki go tworzącej, a w konse-
kwencji dopuszczalności korzystania przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ze zwolnienia 
określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organy 
podatkowe stały na stanowisku, że będący częścią  innej  jednostki (np. spółki kapitałowej) nie-
publiczny zakład opieki zdrowotnej, nie jest odrębnym od osoby założyciela podatnikiem podat-
ku dochodowego od osób prawych – jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. 
Zatem w konsekwencji, w ocenie tych organów, takim niepublicznym zakładom opieki zdrowot-
nej nie przysługiwało zwolnienie przedmiotowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko  powyższe  nie  znalazło  akceptacji  w  orzecznictwie  sądów  administracyjnych. 
Mianowicie w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego m.in. z dnia: 8 października 2008 r., II 
FSK 978/07; 13 października 2011 r., II FSK 682/10; 5 kwietnia 2012 r., II FSK 1828/10; 26 kwietnia 
2012 r., II FSK 1937/10; 27 sierpnia 2013 r., II FSK 2501/11 na bazie analizy przepisów ustawy o zakła-
dach opieki zdrowotnej stwierdzono, że niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest jednostką odrębną 
w stosunku do tworzącego go i utrzymującego podmiotu. A zatem, niepubliczny zakład opieki zdrowot-
nej utworzony przez osobę prawną, posiadający zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, 
odrębny przedmiot działania oraz majątek jest jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą 
korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w tej ustawie.

W  związku  z  tym,  iż  stanowisko  prezentowane  przez  sądy  administracyjne  ma  charakter 
ukształtowanej  linii orzeczniczej powinno być ono uwzględniane w  toku  rozpatrywania spraw 
z zakresu podatku dochodowego. Należy zatem przyjąć,  iż w stanie prawnym obowiązującym 
do dnia 30 czerwca 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej, mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 31 października 2013 r., sygn. DD6/033/139/MNX/13/RD-106351

Nieodpłatne szkolenia dla pracowników urzędów pracy  
są zwolnione z PIT

Wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez pracowników wojewódzkich i powiatowych 
urzędów pracy w związku z udziałem w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę korzysta ze 
zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. 
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MF
  Szkolenia pracowników urzędów pracy

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) organizowanie, 

prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy 
należy do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy.

Przechodząc na grunt przepisów podatkowych należy zauważyć, iż na podstawie art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 26  lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób  fizycznych  (Dz. U.  z 2012  r. 
poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „updof”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega-
ją wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c 
oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru 
podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof wolna od podatku dochodowego jest wartość świad-
czeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części 
dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.

Powyższy przepis zwalnia od podatku wartość świadczeń przyznanych pracownikowi, zgodnie 
z odrębnymi przepisami, na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W omawianym przypadku, odrębnymi przepisami są zarówno  regulacje ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewidujące między innymi organizowanie i finansowa-
nie szkoleń pracowników publicznych służb zatrudnienia, jak i przepisy ustawy – Kodeks pracy 
(Rozdział III Kwalifikacje zawodowe pracowników w Dziale IV Obowiązki pracodawcy i pracownika).

Stosownie do postanowień art. 103¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się 
zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy 
albo za jego zgodą.

Udział pracowników w szkoleniach organizowanych z inicjatywy pracodawcy wypełnia prze-
słanki  definicji  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych,  określonej  w  przepisach  prawa  pracy. 
A zatem zarówno uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy 
dla swoich pracowników, jak również dla pracowników powiatowych urzędów pracy z inicjatywy 
pracodawcy, mieści się w dyspozycji tej regulacji.

W konsekwencji, wartość nieodpłatnych świadczeń przyznanych przez pracodawcę w związ-
ku z udziałem pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów zatrudnienia w szkoleniach, 
korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 90 updof.

Szkolenia członków rad zatrudnienia
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Naczelna 

Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy 
w sprawach polityki rynku pracy.

Wojewódzkie rady zatrudnienia są organami opiniodawczo-doradczymi marszałka wojewódz-
twa w sprawach polityki rynku pracy (art. 22 ust. 2 w/w ustawy), natomiast powiatowe rady zatrud-
nienia są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy (art. 22 
ust. 3 w/w ustawy).

Ponadto w art. 23 w ust. 7 tej ustawy, ustawodawca zawarł upoważnienie ustawowe dla mini-
stra właściwego do spraw pracy do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji oraz trybu 
działania rad zatrudnienia, a także warunków, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad 
zatrudnienia przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radach, oraz 
trybu finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego 
dialogu społecznego.

PodaTEk doChodowy



72

www.inforfk.pl�

Z  kolei  z  postanowień  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  i  Pracy  z  dnia  6  października 
2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) – stanowiącego realizację powo-
łanego powyżej upoważnienia ustawowego – wynika, iż rada zatrudnienia może ustalić, w formie 
uchwały, roczny plan potrzeb szkoleniowych jej członków lub podjąć uchwałę o potrzebie zorga-
nizowania dla zainteresowanych członków szkolenia na określony  temat, związany z  realizacją 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (§ 8 ww. rozporządzenia).

Szkolenia członków Naczelnej Rady Zatrudnienia są finansowane przez ministra ze środków 
Funduszu Pracy. Szkolenia członków wojewódzkiej rady zatrudnienia są finansowane przez mar-
szałka województwa, a powiatowej rady zatrudnienia przez starostę – w ramach limitu środków 
Funduszu Pracy, pozostających w ich dyspozycji (§ 9).

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pojęcie „szkolenia” dla potrzeb tej 
ustawy zdefiniowała jako pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub dosko-
nalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, 
w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia (art. 2 ust. 1 pkt 37 w/w ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 lit. b updof wolna od podatku dochodowego jest wartość 
nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczo-
wych, z tytułu szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dyspozycja omawianego przepisu obejmuje również szkolenia otrzymane na podstawie usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W praktyce stosowania powyższego zwolnienia podatkowego pojawiły się jednak wątpliwości, 
czy w zakresie definicji pojęcia „szkolenia” zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 37 ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy mieszczą się również szkolenia, o których mowa w powołanym 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy, skierowane do rad zatrudnienia.

Z uzyskanej przez Ministra Finansów opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, 
iż szkolenia członków rad zatrudnienia, o których mowa w powołanym rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy mieszczą się w zakresie definicji pojęcia szkolenia zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 
37 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, że wartość nieodpłatnych świadczeń lub świad-
czeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu szkoleń i przygotowania 
zawodowego dorosłych otrzymanych na podstawie uchwały rady zatrudnienia przyjętej stosownie 
do postanowień w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy korzysta ze zwolnienia na pod-
stawie 21 ust. 1 pkt 118 lit. b updof.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 6 września 2013 r., sygn. DD3/033/146/IMD/13/RD-92416/13

Stypendia naukowe dla młodych naukowców są zwolnione z PIT

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 39 updof.

MF
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wolne 
od podatku dochodowego są stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stop-

niach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia dokto-
ranckie otrzymywane na podstawie przepisów – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia 
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naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra 
właściwego  do  spraw  szkolnictwa  wyższego  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Głównej  Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy pozwala wyodrębnić dwie grupy stypendiów podlega-
jących zwolnieniu na mocy tego przepisu.

Pierwsza grupa, obejmuje stypendia otrzymywane na podstawie przepisów ustawowych i dotyczy:
■■ stypendiów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach nauko-

wych  i  tytule naukowym oraz o stopniach  i  tytule w zakresie sztuki  (Dz. U. Nr 65, poz. 595, 
z późn. zm.),

■■ stypendiów  doktoranckich  otrzymywanych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  7  lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742).
Druga grupa, dotyczy innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które mogą być przy-

znawane przez  różnego  rodzaju  instytucje  (np. szkoły), organy administracji  rządowej,  jednostki 
samorządu terytorialnego, czy organizacje społeczne, w ramach prowadzonej przez nie działalności.

W przypadku drugiej grupy stypendiów, aby zachowany został charakter stypendiów (nauko-
wych  i  za wyniki w nauce), ustawodawca wprowadził dodatkowy warunek zastosowania oma-
wianego zwolnienia,  tj.  konieczność zatwierdzenia zasad  ich przyznawania przez właściwego 
ministra do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, bowiem wyłącznie te 
organy są kompetentne do potwierdzenia charakteru przyznawanych stypendiów.

Należy  przy  tym  podkreślić,  że  użyte  w  analizowanym  przepisie  pojęcie  „zatwierdzone” 
w odniesieniu do zasad przyznawania omawianych stypendiów oznacza, że dopiero zakończe-
nie procesu zatwierdzania umożliwia zastosowanie powyższego zwolnienia podatkowego. Jeżeli 
zatem procedurę zatwierdzania kończy decyzja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowa-
nia albo do spraw szkolnictwa wyższego, to możliwość zwolnienia od podatku stypendiów, których 
dotyczy, istnieje dopiero od dnia jej wydania.

W praktyce stosowania powyższego zwolnienia podatkowego pojawiły się jednak wątpliwości, 
czy do drugiej grupy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy, można zaliczyć 
także stypendia naukowe otrzymywane na podstawie innych ustaw niż wymienione w pierwszej 
części omawianego zwolnienia, np. stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, otrzy-
mywane na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)1.

Na mocy art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki minister właściwy do spraw 
nauki  przyznaje  corocznie,  na  podstawie  złożonych  wniosków,  stypendia  naukowe  dla  wybit-
nych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych i prowadzących działalność 
naukową. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, w wysokości miesięcznej nie-
przekraczającej minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 
stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

Szczegółowe zasady przyznawania tego rodzaju stypendiów reguluje rozporządzenie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 

1   Przed 1 października 2010 r. porównywalne zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych 
naukowców regulował art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 238, poz. 2390).

2   Przed 1 października 2010  r. porównywalne zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych mło-
dych naukowców regulowało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe 
dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 182, poz. 1305).
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nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla 
wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204)2. Projekt tego rozporządzenia, w ramach 
prowadzonych prac  legislacyjnych, został zaopiniowany przez Radę Główną Nauki  i Szkolnictwa 
Wyższego (wcześniej pod nazwą Rada Główna Szkolnictwa Wyższego).

Na tle opisanego stanu prawnego w orzecznictwie sądów administracyjnych3 utrwalił się jedno-
lity pogląd, że skoro dla objęcia określonego stypendium naukowego zwolnieniem z art. 21 ust. 1 
pkt 39 ustawy wystarcza samo zatwierdzenie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego zasad przyznawania tego stypendium, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, to tym bardziej warunek ten należy uznać za spełniony wówczas, gdy zasady przyzna-
wania stypendiów naukowych zostały uregulowane przez samego Ministra Nauki  i Szkolnictwa 
Wyższego w wydanym przez niego rozporządzeniu, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego w trybie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym4.

Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku stypendiów naukowych dla wybitnych mło-
dych naukowców, o naukowym charakterze tych stypendiów przesądza sama ustawa o zasadach 
finansowania nauki.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ukształtowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych 
w przedstawionej sprawie uznać należy, że art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy może mieć zastosowanie 
również do stypendiów naukowych przyznanych na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach 
finansowania nauki.

Ponadto z uwagi na tożsamy tryb i zasady przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych 
młodych naukowców na podstawie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, tj. art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwolnienie z art. 21 ust. 1 
pkt 39 ustawy ma także zastosowanie do stypendiów przyznanych na mocy tej regulacji.

Konsekwencją powyższych ustaleń jest uznanie, że omawiane zwolnienie podatkowe może 
mieć także zastosowania do stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które otrzymywane są na 
podstawie innych ustaw niż wymienione w analizowanym zwolnieniu podatkowym, poprzez zakwa-
lifikowanie ich do drugiej kategorii stypendiów, określonych w tym przepisie, pod warunkiem, że 
zasady ich przyznawania określone zostały w rozporządzaniu wydanym przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania albo w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do 
spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu, w ramach procedury opiniowania projektu rozpo-
rządzenia, opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 7 grudnia 2012 r., sygn. DD3/033/100/CRS/12/DD-679 

3   Wyrok  NSA  z  dnia  29.06.2012  r.  sygn.  akt  II  FSK  2617/10  (utrzymujący  w  mocy  wyrok  WSA  we  Wrocławiu 
z dnia 09.09.2010 r. sygn. akt I SA/Wr 605/10); wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 05.10.2012 r. sygn. akt SA/Wr 
940/12, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12.09.2012 r. sygn. akt I SA/Bk 212/12, wyrok WSA w Kielcach z dnia 
18.08.2011 r. sygn. akt I SA/Ke 326/11.

4   W myśl art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w brzmieniu obowiązującym przed 1 paź-
dziernika 2010 r., Rada Główna Szkolnictwa Wyższego współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa 
wyższego oraz z  innymi organami władzy  i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa 
w zakresie szkolnictwa wyższego, a w szczególności wyraża opinie w sprawach projektów aktów prawnych doty-
czących szkolnictwa wyższego i nauki, w tym aktów dotyczących utworzenia, likwidacji, zmiany nazwy uczelni, 
a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższe-
go  i nauki oraz promocji  nauki polskiej  za granicą. Obecnie kwestię opiniowania przez Radę Główną Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz rozwoju nauki i inno-
wacyjności, a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa 
wyższego i nauki, reguluje art. 45 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.
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Zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania  
są zwolnione z opodatkowania w Polsce

By zagraniczny fundusz inwestycyjny podlegał zwolnieniu od opodatkowania w Polsce, wystarczy, 
aby posiadał rezydencję podatkową za granicą RP.

W art. 6 updop zawarto zamknięty katalog podmiotów, które są zwolnione z podatku dochodowego 
od osób prawnych. Wśród wskazanych podmiotów na szczególną uwagę zasługują zagraniczne fundusze 
inwestycyjne. Ich zwolnienie zostało uzależnione m.in. od spełnienia warunku podlegania w państwie swojej 
siedziby opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów. W interpretacji ogólnej Minister Finansów uznał, 
że spełnienie tej przesłanki jest równoznaczne z posiadaniem przez dany podmiot rezydencji podatkowej. 
Nie ma zaś znaczenia kwestia faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez tego podatnika. Dla zwolnie-
nia z podatku nie ma więc znaczenia, czy fundusz inwestycyjny korzysta w kraju rezydencji ze zwolnienia 
z opodatkowania. Interpretacja ma znaczenie dla instytucji wspólnego inwestowania lub prowadzących 
programy emerytalne posiadających siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub w innym 
państwie należącym do EOG. Instytucje te korzystają ze zwolnień podmiotowych z podatku dochodowego 
od osób prawnych (odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) oraz pkt 11a lit. a) updop).

MF
  Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10a updop zwalnia się od podatku instytucje wspólnego inwe-
stowania posiadające siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii  Europejskiej  lub  w  innym  państwie  należącym  do  Europejskiego  Obszaru 

Gospodarczego, jeżeli podmioty te m.in. podlegają w państwie, w którym mają siedzibę, opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania 
(warunek określony w lit. a) wskazanego przepisu). Analogiczny warunek przewidziany jest w odnie-
sieniu do zwolnienia dotyczącego podmiotów posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego prowadzących program emerytalny, w zakresie dochodów związanych 
z gromadzeniem oszczędności na cele emerytalne (art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) updop).

Warunek podlegania opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osią-
gania, należy rozumieć jako warunek posiadania tzw. rezydencji podatkowej, nie mający bezpo-
średniego związku z kwestią faktycznego ponoszenia ciężaru podatku przez podatnika, a także 
przyznawania przez państwo rezydencji ulg i zwolnień podatkowych.

Takie rozumienie treści omawianego warunku wynika w szczególności z systematyki ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z zasadami techniki prawodawczej 
do oznaczenia jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie ozna-
cza się tymi samymi określeniami. Należy zatem zauważyć, iż zasadniczo tożsame wyrażenie – do 
zawartego w treści ww. warunków stosowania przywołanych zwolnień podmiotowych – zawarte 
jest w art. 3 ust. 1 updop oraz art. 20-22 updop. Szczególnie istotny w kontekście wykładni prze-
pisów art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) oraz pkt 11a lit. a) updop jest art. 3 ust. 1 updop, który reguluje 
kwestię nieograniczonego obowiązku podatkowego. Potwierdzeniem, że terminu „podlega opo-
datkownaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce  ich osiagania“ nie można 
utożsamiać z realnym obciążeniem podatkiem (niekorzystaniem ze zwolnienia) jest też kontekst, 
w jakim wyrażenie to zostało użyte w przepisach art. 20-22 updop. W przepisach art. 20–22 updop 
wskazano, iż podmioty pragnące skorzystać ze zwolnienień w nich określonych muszą podlegać 
opodatkowaniu  i nie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w kraju  rezydencji. Oznacza to, 
że ustawodawca przyjmuje, iż nie ma sprzeczności w tym, że podmioty „podlegające opodatko-
waniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiagania“ mogą korzystać ze 
zwolnień podatkowych.
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Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż posłużenie się przez ustawodawcę omawianym 
wyrażeniem w treści art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. a) i art. 6 ust. 1 pkt 11a lit. a) należy odczytywać, jako 
warunek posiadania  tzw.  rezydencji podatkowej, a nie  faktycznego opodatkowania dochodów 
podatnika.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 3 lipca 2012 r., sygn. DD5/033/4/12/RDX/DD-363

Zagraniczne banki  
nie zapłacą podatku dochodowego od odsetek

Banki zagraniczne nie zapłacą podatku u źródła od dochodów z tytułu odsetek wypłacanych ban-
kom od nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania przewiduje zwolnienie z podatku dla dochodów banków z pożyczek.

Zgodnie z postanowieniami niektórych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
zawartych przez Polskę (np. z Austrią, Belgią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Katarem, Niemcami i Wielką 
Brytanią) odsetki, które powstają w jednym państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamiesz-
kania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w państwie siedziby 
lub miejsca zamieszkania tej osoby. Umowy przewidują dodatkowo, że odsetki wypłacane bankom będą 
zwolnione z opodatkowania u źródła, jeżeli bank jest osobą uprawnioną do tych odsetek, a odsetki są 
wypłacane z tytułu jakiejkolwiek pożyczki (pożyczki dowolnego rodzaju) udzielonej przez bank.

W wymienionych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania określenie „odsetki” 
oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczo-
nych hipoteką, w tym dochody z państwowych papierów wartościowych, dochody z obligacji lub skryp-
tów dłużnych. Minister Finansów uznał, że dochody z odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez 
nie dłużnych papierów wartościowych (np. obligacji lub listów zastawnych) powinny być traktowane jak 
dochody z „jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank” bądź „pożyczki dowolnego rodzaju udzielo-
nej przez bank”. Oznacza to, że podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce.

MF
  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (tekst  jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 86 ze zm., dalej 
updop), podatek dochodowy z tytułu przychodów z odsetek uzyskanych na terytorium 

Polski przez podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, wynosi 20% 
przychodów. Przepis ten, stosownie do art. 21 ust. 2 updop, stosuje się z uwzględnieniem umów 
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.

Zgodnie z postanowieniami niektórych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia zawartych przez Polskę (np. z Austrią, Belgią Finlandią, Holandią, Irlandią, Katarem, Niemcami 
i Wielką Brytanią, dalej: umowy), odsetki, które powstają w jednym państwie i są wypłacane oso-
bie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie mogą być 
opodatkowane w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania tej osoby. Jednakże odsetki mogą 
być opodatkowane w państwie źródła, ale jeżeli odbiorca tych odsetek jest osobą uprawnioną, 
to podatek „u źródła” nie może przekroczyć limitów określonych w poszczególnych umowach. 

Wskazane  umowy  przewidują  dodatkowo,  iż  odsetki  wypłacane  bankom  będą  zwolnione 
z opodatkowania  „u źródła”,  jeżeli bank  jest osobą uprawnioną do  tych odsetek, a odsetki są 
wypłacane z tytułu jakiejkolwiek pożyczki (pożyczki dowolnego rodzaju) udzielonej przez bank. 

W wymienionych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania określenie „odset-
ki” oznacza dochód z wszelkiego  rodzaju wierzytelności,  zarówno zabezpieczonych,  jak  i nie-
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zabezpieczonych hipoteką, w tym dochody z państwowych papierów wartościowych, dochody 
z obligacji lub skryptów dłużnych.

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę nie zawierają 
definicji  pojęcia  „jakakolwiek pożyczka”  lub  „pożyczka dowolnego  rodzaju”. W  celu dokonania 
poprawnej wykładni tych pojęć należy – stosownie do postanowień art. 3 ust. 2 wymienionych umów 
– uwzględnić kontekst tych umów. Z przepisów art. 3 ust. 2 umów wynika, bowiem, iż odwołanie się 
do definicji zawartych w przepisach prawa wewnętrznego w zakresie podatków jest możliwe tylko 
wówczas, gdy z kontekstu umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania nie wynika inaczej.

Z kontekstu wyszczególnionych umów wynika, iż pojęcie „jakakolwiek pożyczka” lub „pożycz-
ka dowolnego rodzaju” zawarte w art. 11 ust. 3 lit. a) lub lit. d) lub lit. e) odpowiednich umów, należy 
odczytać jako każdy instrument prawny występujący w państwie – stronie umowy, na podstawie 
którego jeden z podmiotów odpłatnie (za wynagrodzeniem w formie odsetek) udostępnia drugie-
mu kapitał z obowiązkiem jego zwrotu. Zatem, rozpatrując instrumenty w zakresie art. 11 ust. 3 
lit. a) lub lit. d) lub lit. e) odpowiednich umów, należy ustalić charakter prawny tych instrumentów 
i wskazać, czy stanowi on rodzaj zobowiązania zbieżnego z „jakąkolwiek pożyczką” lub „pożyczką 
dowolnego rodzaju”. Przykładowo, instrumentami dłużnymi mogą być dłużne papiery wartościo-
we, takie jak obligacje i listy zastawne (tzw. papiery wartościowe wierzycielskie).

Zatem, stosownie do art. 11 ust. 3  lit. a)  lub  lit. d)  lub  lit. e) odpowiednich umów, dochody 
z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych, 
w szczególności obligacji lub listów zastawnych, powinny być traktowane, na gruncie wymienio-
nych umów, jak dochody z tytułu „jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank” bądź „pożyczki 
dowolnego rodzaju udzielonej przez bank”, Oznacza to, iż podlegają zwolnieniu z opodatkowania 
podatkiem „u źródła” w Polsce. Przy czym, w ten sam sposób należy oceniać nabycie przez bank 
dłużnych papierów wartościowych zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym albowiem 
nabycie na rynku wtórnym nie powoduje zmiany charakteru stosunku prawnego.

Słuszność takiego stanowiska potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, w szcze-
gólności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie, np. wyrok z dnia 26 marca 2008 r. 
sygn. akt III SA/Wa 1917/07, wyrok z dnia 20 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1255/08, wyrok 
z dnia 9 września 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 310/09. 

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 23 listopada 2011 r., sygn. DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011

Zwrot pracownikowi wydatków  
na okulary i soczewki kontaktowe  
jest przychodem zwolnionym z PIT
Świadczenie uzyskane przez pracownika od pracodawcy związane z zapewnieniem mu okula-

rów korygujących wzrok jest dla pracownika przychodem zwolnionym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 
11 updof. Zwolnienie to ma zastosowanie również w przypadku zaleconych przez lekarza soczewek 
kontaktowych.

MF
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób  fizycznych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku 
dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące 

na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wyni-
kają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
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Odrębnymi przepisami, o których mowa w powołanym zwolnieniu, w zakresie regulacji doty-
czących okularów korygujących,  jest  rozporządzenie Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej z dnia 
1 grudnia 1998  r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

Z opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż stosownie do § 8 ust. 2 ww. roz-
porządzenie, pracodawca  jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, 
zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 
wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Obowiązek zapewnienia okularów przez pracodawców powinien być realizowany w odniesie-
niu do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę 
dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 tego rozporządzenia).

Powyższe oznacza, że kwestią zasadniczą  jest, aby pracownik – względem którego stwier-
dzono, na podstawie badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki 
zdrowotnej, potrzebę stosowania przy obsłudze monitora okularów korygujących wzrok – został 
zaopatrzony w okulary zgodne z zaleceniem lekarza, tj. o określonych parametrach (odpowiednich 
do stanu wzroku pracownika), przeznaczone do pracy przy monitorze. 

Przepisy te nie określają jednak formy zapewnienia pracownikowi zaleconych okularów, dlate-
go też, w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to pracodawca określa sposób zaopa-
trzenia pracownika w okulary. 

Może to nastąpić poprzez:
–   otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,
–   dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzy-

manie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego faktu-
rą. W tym przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane 
okulary i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników. Należy mieć jednak na uwadze, 
że wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skal-
kulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że obie wyżej opisane formy zapewnienia przez pra-
codawcę okularów korygujących wzrok – jako zgodne z przepisami powołanego rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego, o któ-
rym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle omawianego zagadnienia pojawiają się również wątpliwości co do możliwości korzy-
stania z przedmiotowego zwolnienia podatkowego w przypadku, gdy pracodawca zapewnia pra-
cownikowi szkła (soczewki) kontaktowe zamiast okularów.

Zgodnie z otrzymaną od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opinią w niektórych przypad-
kach lekarz może zalecić stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów szkieł (soczewek) 
kontaktowych, które spełniają ten sam cel. Te przypadki mogą być związane z określonymi wada-
mi wzroku pracownika, przy których nie jest możliwe skorygowanie wzroku przy pomocy okularów. 

Zatem, jeżeli lekarz specjalista w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach 
profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast 
okularów szkieł (soczewek) kontaktowych, pracodawca ma obowiązek je zapewnić.

Z  tych względów należy uznać, że w tych szczególnych sytuacjach świadczenie w postaci 
zapewnienia szkieł (soczewek) kontaktowych również korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 16 marca 2011 r., sygn. DD3/033/30/CRS/11/95
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Sfinansowanie przez pracodawcę pracownikowi  
studiów podyplomowych oraz szkoleń jest zwolnione z PIT

Pracownik, który otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie do studiów podyplomowych, może 
korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 updof. Z tego samego zwolnienia korzysta 
pracownik, któremu pracodawca opłacił koszty udziału w szkoleniu.

MF
  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, wolna od podatku dochodowego od osób fizycz-
nych jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez praco-
dawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, 

z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień 
z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podno-
szącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Użyte w cytowanym wyżej przepisie sformułowanie „odrębne przepisy” obejmuje cały szereg 
aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymywania od pracodawcy świadczeń 
w związku z podnoszeniem swych kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego. Do tego 
katalogu zaliczyć można m.in. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472, z późn. zm.). 

Ponadto niektóre grupy zawodowe mają odrębne uregulowania dotyczące tej kwestii. W przy-
padku żołnierzy zawodowych, czy  funkcjonariuszy służb mundurowych, zagadnienia z zakresu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych  i wykształcenia ogólnego oraz  rodzaju świadczeń otrzy-
mywanych od pracodawcy określają  tzw. pragmatyki służbowe –  rozporządzenia wykonawcze 
do ustaw regulujących działanie poszczególnych służb. W odniesieniu zaś do członków korpusu 
służby cywilnej zagadnienie szkoleń (w tym aplikacji  legislacyjnej) i przysługujących w związku 
z tym świadczeń dodatkowo normuje ustawa z dnia 26 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 
Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.) wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi. 

Dlatego też ograniczanie pojęcia „odrębnych przepisów”, o których mowa w cytowanym na 
wstępie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, wyłącznie do aktów normatywnych wydanych na podstawie 
przepisów ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o systemie oświaty, jest nieuzasadnione.

1. Studia podyplomowe
Powołane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 12 października 1993  r. w sprawie zasad  i warunków podnoszenia kwalifikacji  zawodo-
wych i wykształcenia ogólnego dorosłych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 14 marca 
2006 r., określało zarówno rodzaje świadczeń przysługujących pracownikom podnoszącym kwa-
lifikacje zawodowe i poziom wykształcenia ogólnego, jak i formy kształcenia, wyodrębniając formy 
szkolne  (prowadzone  w  szkołach  podstawowych,  ponadpodstawowych  i  szkołach  wyższych) 
i pozaszkolne.

Rozporządzenie to wyraźnie wymieniało studia podyplomowe jako jedną z form kształcenia 
pozaszkolnego (§ 8 ust. 1 pkt 1). Przepis § 12 ust. 2 wskazywał ponadto rodzaje podmiotów upraw-
nionych do prowadzenia studiów podyplomowych („szkoły wyższe, placówki naukowe i naukowo-
-badawcze oraz inne jednostki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią”).

Jednakże ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) uchyliła art. 68 ustawy o systemie oświaty, 
stanowiący wraz z art. 103 Kodeksu pracy podstawę prawną wydania  rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. i rów-
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nocześnie nadała nowe brzmienie jej art. 68c. Przepisem tym upoważniono ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania m.in. do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawo-
dowych w formach pozaszkolnych.

W wykonaniu powyższej delegacji wydane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216), które 
uporządkowało sferę uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych realizowanych w ramach systemu oświaty. 

Rozporządzenie  to znowelizowało przepisy  rozporządzenia z dnia 12 października 1993  r. 
w sprawie zasad  i warunków podnoszenia kwalifikacji  zawodowych  i wykształcenia ogólnego 
dorosłych, uchylając m.in. część przepisów Rozdziału 3 „Kształcenie, dokształcanie i doskona-
lenie w formach pozaszkolnych”, w tym przepis § 8, zawierający przykładowy katalog pozaszkol-
nych form kształcenia. Jednocześnie pozostawiono w tym rozdziale przepisy § 9-11, określające 
rodzaje świadczeń przysługujących pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w formach poza-
szkolnych, wśród których wymienia się też studia podyplomowe. 

Powyższe zmiany spowodowały brak spójności w obowiązujących przepisach prawnych i prob-
lemy interpretacyjne przy ich stosowaniu. Wywołały bowiem wątpliwości, czy podnoszenie przez 
osobę dorosłą – pracownika kwalifikacji zawodowych np. na studiach podyplomowych, różnego 
rodzaju aplikacjach, kursach, seminariach, które nie są realizowane na podstawie rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby 
dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, może 
zostać uznane za udział w pozaszkolnej formie kształcenia.

Mając to na uwadze, należy wskazać na odmienny zakres materii normowanej w obu przywoły-
wanych wyżej rozporządzeniach. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. 
dotyczy  form kształcenia osób dorosłych wyłącznie na poziomie wynikającym z ustawy o syste-
mie oświaty. Regulacja ta nie obejmuje zaś swym zakresem zagadnienia podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych przez osoby dorosłe będące pracownikami, realizowanych w różnorodnych formach 
o charakterze pozaszkolnym przez szerokie i zróżnicowane grono podmiotów na podstawie innych 
przepisów. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy  i Polityki Socjalnej 
z dnia 12 października 1993 r. określa natomiast rodzaj i zakres świadczeń przysługujących pracow-
nikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia ogólnego w formach szkol-
nych i pozaszkolnych, zarówno tych organizowanych na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji 
i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r., jak i tych które mogą być organizowane na podstawie innych, niż 
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), przepisów. 

Nie ma zatem przeszkód do stosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 
pkt 90 ustawy, do świadczeń otrzymanych przez pracowników w związku z podjęciem przez nich 
studiów podyplomowych – bez względu na formę w jakiej pracownik podejmuje te studia tj. szkol-
ną lub pozaszkolną.

2. Szkolenia
Odnosząc się do zgłaszanych wątpliwości dotyczących stosowania zwolnienia od podatku do 

świadczeń przyznanych przez pracodawcę w postaci zakupionych szkoleń u organizatora nieposia-
dającego akredytacji, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, uprzejmie informuję.

Kwestię akredytacji regulują przepisy ustawy o systemie oświaty, a „system akredytacji form 
kształcenia  ustawicznego  ma  na  celu  podnoszenie  ich  jakości  i  efektywności.  Innymi  słowy, 
akredytacja stanowi urzędowe potwierdzenie należytego poziomu kształcenia.”, Komentarz do 
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art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, M. Pilich, Ustawa o systemie oświa-
ty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2006. 

Akredytacja  stanowi  zatem  jedynie  swoisty  certyfikat  poziomu  kształcenia  prowadzonego 
w danej placówce, w zakresie systemu oświaty. Pamiętać należy, iż istnieje cała rzesza organiza-
torów szkoleń prowadzących swoją działalność w oparciu o inne, niż system oświaty regulacje 
oraz oferujących dokształcanie w zakresie wykraczającym poza system oświaty. Podmioty te nie 
mają obowiązku uzyskiwania akredytacji i nie wszystkie mogą się o akredytację ubiegać.

Biorąc pod uwagę brzmienie powołanego na wstępie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, należy 
stwierdzić, iż przepis ten nie uzależnia stosowania określonego w nim zwolnienia podatkowego 
od posiadania akredytacji przez organizatora szkoleń. Stąd też, posiadanie bądź nie akredytacji 
przez organizatora szkolenia, należy uznać za pozostające bez wpływu na prawo do korzystania ze 
zwolnienia od podatku świadczeń przyznanych pracownikowi na podstawie odrębnych przepisów 
w związku z jego dokształcaniem (o czym również mowa w wyrokach WSA we Wrocławiu z dnia 
14 marca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1505/07 oraz WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2008 r., 
sygn. akt III SA/Wa 1915/07).

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 30 kwietnia 2008 r., sygn. DD3/033/10/KDJ/08/173

Zwolnienie z podatku  
dochodów z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi

Pojęcie zasobów mieszkaniowych obejmuje nie tylko lokale mieszkaniowe. Zwolnienie z podatku 
dochodowego, które obejmuje dochody z gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, ma zatem szer-
szy zakres niż tylko dochody z lokali mieszkaniowych.

Ministerstwo Finansów określiło, co należy uznać za zasoby mieszkaniowe. Przypomnijmy, że 
dochód z gospodarki tymi zasobami dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest wolny od podatku 
dochodowego, jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkanio-
wych. Dlatego przedstawiona w interpretacji ogólnej definicja ma podstawowe znaczenie dla wszyst-
kich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

MF
  Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni 
mieszkaniowych,  wspólnot  mieszkaniowych,  towarzystw  budownictwa  społecznego 

oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodar-
ki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na 
cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej dzia-
łalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. 

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają zatem jedynie dochody uzyskane z gospo-
darki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem 
zasobów mieszkaniowych oraz dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami 
mieszkaniowymi.

Istotne z punktu prawidłowego stosowania wyżej wymienionego przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest określenie zakresu pojęcia „zasoby miesz-
kaniowe oraz gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, użytego w tym przepisie.

Użyte w przepisie art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
przytoczone wyżej pojęcie, nie jest określeniem nowym stworzonym na potrzeby znowelizowanej 
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ustawy. Występowało ono także w obowiązujących do końca 2006 r. przepisach ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, zwalniających od podatku dochody podatników zajmujących 
się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (np. spółdzielni mieszkaniowych od 1994 r., wspólnot 
mieszkaniowych od 1997 r. – art. 17 ust. 1 pkt 4f oraz pkt 4m ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych). Również obowiązująca od 2001 r. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdziel-
niach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) posługuje się określeniem 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W trakcie wieloletniego funkcjonowania tego pojęcia w wyżej wymienionych ustawach, kwa-
lifikacja przychodów i kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi nie nastrę-
czała trudności podatnikom. Z uwagi jednak na pojawiające się wątpliwości wśród podatników 
oraz części organów podatkowych co do zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe oraz gospodar-
ka zasobami mieszkaniowymi”, użytego w art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, zasadne jest wydanie interpretacji ogólnej w tym zakresie.

Mimo, iż ustawy określające zasady funkcjonowania podmiotów zajmujących się gospodarką 
mieszkaniową nie zawierają definicji, która określałaby wprost przedmiot gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi, to jednak analiza postanowień tych ustaw, w szczególności ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, jest pomocna przy określeniu zakresu pojęcia „zasoby mieszkaniowe oraz 
gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, używanego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że podstawowym celem spółdzielni miesz-
kaniowych  jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych  ludności przez dostarczanie  im oprócz 
lokali mieszkalnych, także lokali o innym przeznaczeniu. Osoby w posiadaniu których znajdują się 
lokale obowiązane są uczestniczyć w wydatkach nie tylko związanych z eksploatacją i utrzyma-
niem tych lokali, ale również z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz kosz-
tami ich zarządu (por. art. 1 i art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Podobnie stanowią 
przepisy regulujące prawa i obowiązki właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (por. 
art. 12-15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, 
z późn. zm.).

Uwzględniając charakter wnoszonych opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione 
jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych, nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również 
pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdują-
ce się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak 
również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjo-
nowanie oraz administrowanie.

W skład tak rozumianych zasobów mieszkaniowych wchodzą także tego rodzaju pomieszcze-
nia, jak np. piwnice, strychy, garaże, określane w wyżej wymienionej ustawie o własności lokali jako 
tzw. pomieszczenia przynależne. Zasobami tymi objęta jest również tzw. nieruchomość wspólna, 
którą zgodnie z wyżej przytoczoną ustawą o własności lokali, stanowi grunt oraz części budynku 
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, 
chodniki przed budynkami mieszkalnymi, media na terenach, na których znajdują się te budynki. 
Pojęcie „zasobów mieszkaniowych”, obejmuje również pomieszczenia związane z administrowa-
niem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania lokali i budynków mieszkalnych, tj. pomiesz-
czeń administracji, kotłowni oraz osiedlowych warsztatów konserwacyjno-remontowych.

Pojęcie to nie może być jednak rozciągane na lokale użytkowe wynajmowane osobom fizycznym 
oraz osobom prawnym przez podatników, o których mowa w wyżej wymienionym art. 17 ust. 1 pkt 44 
ustawy. Z treści tego przepisu wynika bowiem, że zwolnieniu podlegają jedynie dochody uzyskane 
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z „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Nie mogą zatem być nim objęte dochody osiągane z pozo-
stałej działalności gospodarczej, jaką jest np. wynajmowanie lokali niemieszkalnych (użytkowych).

W  dotychczasowym  orzecznictwie  NSA  wielokrotnie  podkreślano,  że  wszelkie  przywileje 
podatkowe, a takimi są zarówno zwolnienia, jak i ulgi podatkowe, są naruszeniem jednej z głów-
nych zasad opodatkowania, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej. Wszelkie zatem 
ulgi i zwolnienia, jako wyjątki od tej zasady, nie mogą być interpretowane według wykładni rozsze-
rzającej (por. wyrok NSA z dnia 23 listopada 1993 r., sygn. akt SA/Po 1811/93).

Takie stanowisko prezentowane było np. w wyroku NSA z dnia 18 stycznia 2000 r. (sygn. akt III 
SA 120/99), w którym stwierdzono, że pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy 
rozumieć działania mające na celu utrzymanie substancji pomieszczeń mieszkalnych w należytym 
stanie. Pogląd taki prezentowało także Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 22 grudnia 2006 r. 
Nr DD6-8213-438/WK/06/339/391). 

W związku z tym, zdaniem Ministra Finansów, przez „zasoby mieszkaniowe”, o których mowa 
w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć:
–  znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomiesz-

czeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:
■■ dźwigi osobowe i towarowe, 
■■ aparaty do wymiany ciepła,
■■ kotłownie i hydrofornie wbudowane, 
■■ klatki schodowe,
■■ strychy, piwnice, komórki, 
■■ balkony, loggie,
■■ garaże,

–   pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowa-
niem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

■■ budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot 
mieszkaniowych,

■■ kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
■■ osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

– urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak np.:
■■ zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
■■ rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, 
■■ sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
■■ budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,
■■ budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,
■■ inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające 

wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np.: latarnie 
oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budynkami (lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami), obiek-
tami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze, odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat) 
oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami 
oraz urządzeniami, nierozłącznie i trwale związane są z gruntami, na których zostały one zbudowane. 
Oznacza to, że grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzą w skład 
zasobów mieszkaniowych. Tym samym wartość otrzymanego nieodpłatnie na własność gruntu, na 
którym stoją budynki mieszkalne ( np. przez jego zasiedzenie, bądź w formie darowizny) stanowi 
przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Odnosi się to również do nabycia na własność 
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przez zasiedzenie, w trybie przewidzianym w art. 35 ust. 41 oraz ust. 42 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, nieruchomości gruntowej posiadanej przez spółdzielnię mieszkaniową co naj-
mniej od 5 grudnia 1990 r., należącą do Skarbu Państwa, gminy albo nieznanego właściciela.

Przychodem tym jest także premia termomodernizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 18 
grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć  termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, 
z późn. zm.), przyznawana m.in. spółdzielniom mieszkaniowym oraz wspólnotom mieszkaniowym 
na  realizację przedsięwzięcia  termomodernizacyjnego, którego celem  jest zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię oraz ograniczenie strat energii w zasobach mieszkaniowych, co w kon-
sekwencji wpływa na koszty utrzymania tych zasobów. Premię tę stanowi 25% umorzonej kwoty 
kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia.

Przychody i koszty składające się na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi są jednocześnie przy-
chodami i kosztami podatkowymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(art. 12 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl 
art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny jest od podatku docho-
dowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlegają dochody osiągnięte z innej działalności 
gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie 
przekazany. Są to zatem dochody z działalności gospodarczej, która nie jest podstawową działal-
nością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Działalnością taką, oprócz wyżej wymienionej działalności pole-
gającej na wynajmowaniu lokali użytkowych, jest także np. wynajmowanie powierzchni budynków 
mieszkalnych na reklamy, dachów tych budynków pod anteny satelitarne.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 5 marca 2008 r., sygn. DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82

Opłaty

Złożenie pełnomocnictwa do akt  
oznacza obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Podatnik, który składa pełnomocnictwo do akt, powinien zapłacić opłatę skarbową. Obowiązku 
tego nie ma w sytuacji, gdy wystarczy okazanie pełnomocnictwa lub jego zgłoszenie do protokołu.

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że jeżeli z przepisów wynika obowiązek 
dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (prokury), to 
z chwilą złożenia takiego dokumentu powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W sytuacji gdy przepi-
sy proceduralne umożliwiają jedynie okazanie pełnomocnictwa lub zostaje ono zgłoszone do protokołu, to 
wobec braku złożenia dokumentu w postępowaniu nie ma obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

MF
  Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1282 , z późn. zm.), zwanej dalej „u.o.s.”, opłacie tej podlega złożenie doku-
mentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu 

lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Stawka opłaty skarbowej należnej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełno-

mocnictwa została określona w Części IV załącznika do u.o.s. i wynosi 17 zł od każdego stosunku 
pełnomocnictwa (prokury).
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Instytucje pełnomocnictwa  i prokury  zostały unormowane w przepisach ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

Kwestię udziału pełnomocnika (prokurenta) w postępowaniu administracyjnym (w tym podat-
kowym)  lub sądowym oraz obowiązek dołączania do akt sprawy dokumentu stwierdzającego 
udzielenie pełnomocnictwa regulują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postę-
powania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), wymienionej we wstępie usta-
wy Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. #61485; Kodeks postę-
powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  (Dz.U. z 2012  r., poz. 270, z późn. zm.) oraz 
przepisów prawa materialnego, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie w konkret-
nej sprawie z zakresu administracji publicznej.

Obowiązek pełnomocnika dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 
pełnomocnictwa wynika jednoznacznie, m.in. z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyj-
nego, art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej, art. 89 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, art. 89 
Kodeksu postępowania karnego #61485; przez odesłanie do przepisów obowiązujących w postę-
powaniu cywilnym i art. 37 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyjątek został określony w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisano dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 
11 (dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem 
zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa 
i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG), do wykazania przed organem 
administracji publicznej upoważnienia do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy nie stosuje 
się przepisu art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. W konsekwencji brak jest obo-
wiązku załączania pełnomocnictwa do akt sprawy, bowiem organ administracji publicznej z urzędu 
potwierdza w CEIDG upoważnienie pełnomocnika do prowadzenia sprawy w imieniu przedsiębiorcy.

Wyjątek  ten nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skar-
bowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.), o czym stanowi art. 25a ust. 3 ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. W efekcie, w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów 
ustawy Ordynacja podatkowa  i ustawy o kontroli skarbowej na pełnomocniku ciąży obowiązek 
dołączenia do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa.

Wobec powyższego, jeżeli zgodnie z przepisami proceduralnymi do akt jest składany doku-
ment potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (prokury), to powstaje obowiązek zapłaty opłaty 
skarbowej. Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 lipca 
2013 r., sygn. akt II FSK 2303/11: „(…) każdorazowe złożenie dokumentu stwierdzającego udziele-
nie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii obligowało do uiszczenia opła-
ty skarbowej od takiego dokumentu, a obowiązek ten powstaje zawsze z chwilą złożenia takiego 
dokumentu. (…) Właśnie od takiego dokumentu pełnomocnictwa każdorazowo dołączanego do 
akt w sprawie (…) wymagane jest uiszczenie opłaty skarbowej. Pogląd ten znajduje potwierdzenie 
zarówno w judykaturze, jak również w orzecznictwie sądów administracyjnych. WSA w Gliwicach 
w wyroku z dnia 16 września 2008 r. zauważał, że przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skar-
bowej nie wiąże powstania obowiązku podatkowego w opłacie skarbowej z faktem ustanowienia 
pełnomocnika (jak było na gruncie ustawy z 2000 r. o opłacie skarbowej), ani istnienia już w obro-
cie ważnego umocowania, ale z faktem złożenia tego dokumentu #61485; jego odpisu, wypisu 
lub kopii (zob. wyrok WSA, sygn. akt I SA/Gl 192/08, opublikowany w: LEX nr 488122).”.
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Treść art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s. wskazuje, że ustawodawca połączył obowiązek uiszczenia 
opłaty skarbowej ze złożeniem pełnomocnictwa w konkretnej sprawie administracyjnej. W kon-
sekwencji, opłacie skarbowej podlega złożenie  tego dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa, który legitymuje określoną osobę do reprezentowania mocodawcy w konkret-
nej sprawie. W przypadku kilku pełnomocnictw wynikających np. z pionowej struktury przedsię-
biorstwa albo udzielenia substytucji, opłacie skarbowej podlega złożenie wyłącznie ostatniego 
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, na podstawie którego pełnomocnik 
będzie dokonywał czynności w sprawie w imieniu i z bezpośrednim skutkiem prawnym na rzecz 
mocodawcy.

Zgodnie z poglądem WSA w Białymstoku, wyrażonym w wyroku z dnia 7 grudnia 2011  r., 
sygn. akt I SA/Bk 377/11, podzielonym przez NSA w wyroku z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt II 
FSK 444/12, „udzielenie dalszego pełnomocnictwa innej osobie (na podstawie art. 106 kodeksu 
cywilnego) jest jednostronną cznnością prawną dokonaną w imieniu mocodawcy i z bezpośred-
nim skutkiem dla niego. Skoro pełnomocnik udzielający substytucji działa w imieniu mocodawcy 
i z bezpośrednim dla niego skutkiem, to fakt ten wiąże się z tym, że to nie on, lecz mocodawca 
i substytut są stronami nowopowstałego stosunku prawnego. Ustanowienie substytuta rodzi sto-
sunek prawny między nim a mocodawcą i staje się on pełnomocnikiem mocodawcy”.

W przypadku, gdy do działania w konkretnej sprawie umocowanych jest kilka podmiotów i oko-
liczność ta wynika z jednego dokumentu, to wysokość opłaty skarbowej jest wyznaczana liczbą 
stosunków pełnomocnictwa. W przypadku, gdy mocodawca ustanowił kilku pełnomocników, zobo-
wiązując  ich  równocześnie do wspólnego działania  (pełnomocnictwo  łączne, prokura  łączna), 
mimo występowania wielości podmiotów, powstaje jeden stosunek pełnomocnictwa. W związku 
z tym złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie 
skarbowej w wysokości 17 zł.

W  sytuacji,  gdy  przepisy  proceduralne  umożliwiają  jedynie  okazanie  pełnomocnictwa  lub 
zostaje ono zgłoszone do protokołu, to wobec braku złożenia dokumentu w postępowaniu pro-
wadzonym przez organ administracji publicznej albo sądowym, nie zostaje spełniona przesłanka 
powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że stosownie do  treści załącznika do u.o.s., 
Części II ust. 4, od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokona-
nego przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe pobierana 
jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł #61485; od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. W przypad-
ku, gdy złożeniu kopii (odpisu) dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) 
będzie towarzyszyło, wysuwane wobec organu przyjmującego, żądanie (w tym zgłoszone ustnie) 
poświadczenia jego zgodności z oryginałem, to dodatkowo powstanie obowiązek zapłaty opłaty 
skarbowej z tego tytułu.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 13 października 2014 r., sygn. PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893

Od osób przebywających w szpitalach  
nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej 

Szpitale nie muszą pobierać od przebywających w nich osób opłaty uzdrowiskowej. W interpreta-
cji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił, że dotyczy to także osób przebywających w szpitalach uzdro-
wiskowych. W ten sposób Minister Finansów zgodził się ze stanowiskiem zajmowanym w tej sprawie 
przez sądy administracyjne. 
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MF
  Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejsco-

wościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejsco-
wościach pobierana jest opłata uzdrowiskowa.

Opłaty tej nie pobiera się jednak m.in. od osób przebywających w szpitalach – stosownie do 
art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach  i opłatach  lokalnych. Powstała wątpliwość, czy zakres 
zwolnienia  wynikający  ze  wskazanego  przepisu  obejmuje  osoby  przebywające  w  szpitalach 
uzdrowiskowych.

Ustawa  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  nie  zawiera  definicji  „szpitala”.  Definicję  taką 
zawiera natomiast ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 217, z późn. zm.), zgodnie z którą pod pojęciem „szpital” należy rozumieć przedsiębiorstwo 
podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świad-
czenia szpitalne (art. 2 ust. 1 pkt 9). Definicję tę przyjmuje się na potrzeby ustawy podatkowej, 
co  jest  zgodne z  zasadą poprawnej  legislacji.  Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Szczecinie w wyroku z dnia 15 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 921/12 „(...) prawo podatkowe 
stanowi jedną z gałęzi prawa i jako element całego systemu może czerpać posiłkowo z definicji 
i rozumienia pewnych instytucji znajdujących się w innych gałęziach tego systemu prawnego 
oczywiście pod warunkiem, że w ramach prawa podatkowego nie ma uregulowań o charakterze 
odrębnym i autonomicznym. W zakresie pojęcia „szpital” bezspornie takiej odrębnej podatko-
wej regulacji brak.”.

Szpital uzdrowiskowy jest jednym z rodzajów zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, określo-
nych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 2 pkt 10 tej ustawy zakład lecznictwa uzdrowiskowego oznacza przedsiębiorstwo 
podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjo-
narne  i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności  leczniczej, 
działające na obszarze uzdrowiska, utworzone w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakre-
su lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych 
i przeciwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących warunki 
naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

Zgodnie z art. 15 ustawy o  lecznictwie uzdrowiskowym, (...) w sprawach nieuregulowanych 
w ustawie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego mają zastosowanie przepisy ustawy o dzia-
łalności leczniczej, stąd należy przywołać art. 8 ustawy o działalności leczniczej. Stanowi on, że 
rodzajami działalności leczniczej są: 
1.  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne oraz 
2.  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

W myśl natomiast art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, ilekroć w tej ustawie jest 
mowa o działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez 
bliższego określenia – rozumie się przez to działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpital-
ne, jak i działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne 
niż szpitalne.

Zgodnie zatem ze wskazanymi przepisami, w szpitalu uzdrowiskowym wykonywana jest dzia-
łalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, a tym samym szpi-
tal uzdrowiskowy jest jednym z rodzajów szpitali w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. 

oPłaTy
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Art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, określający zakres podmiotowy 
wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, nie zawiera wyjątku dla osób przebywa-
jących w szpitalach uzdrowiskowych. Ustawodawca nie rozróżnił, w celu korzystania z wyłączenia 
od tej opłaty, osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych i w innych szpitalach. 

Ponadto, zakres wyłączenia wynikający z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych nie jest związany ze statusem pacjenta, którym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, 
z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, jest osoba zwracają-
ca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udziela-
nych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny. 
Wyłączeniem, o jakim mowa w art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, objęte 
są natomiast „osoby przebywające w szpitalach”. Wynika z powyższego, że ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych, w celu wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, nie różni-
cuje osób przebywających w szpitalach ze względu na cel pobytu i rodzaj pobieranych świadczeń.

Pogląd o braku podstaw prawnych do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób przebywają-
cych w szpitalach uzdrowiskowych aprobuje orzecznictwo sądów administracyjnych. Powyższą 
wykładnię analizowanego przepisu prezentują m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: 
z dnia 30 sierpnia 2011 r. sygn. akt II FSK 408/10 oraz z dnia 22 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 
1216/10 i II FSK 1217/10. 

Sumując, należy stwierdzić, iż na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opła-
tach  lokalnych  od osób przebywających  w szpitalach  uzdrowiskowych  nie  pobiera  się opłaty 
uzdrowiskowej.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 3 października 2014 r., sygn. PL/LS/838/9/SIA/14/RD-88286

Podatek od nieruchomości

Leśnicy powinni płacić podatek od nieruchomości  
od przekazanych im lokali

Leśnik zapłaci podatek od nieruchomości od lokalu, w którym może bezpłatnie zamieszkiwać 
zgodnie z umową zawartą z Lasami Państwowymi. W wydanej interpretacji ogólnej MF potwierdził 
bowiem, że w przypadku gdy pracownik służby leśnej na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzy-
muje do bezpłatnego korzystania budynek mieszkalny jednorodzinny lub w zabudowie szerego-
wej, to musi płacić od niego podatek od nieruchomości. Takie stanowisko potwierdzają także sądy 
administracyjne (zob. wyrok WSA w Warszawie z 28 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2321/12).

MF
  Zagadnienie będące przedmiotem wniosku dotyczy następującego stanu faktyczne-
go. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów 
Państwowych są udostępniane w drodze umowy cywilnoprawnej pracownikom Służby 

Leśnej do bezpłatnego korzystania. Umowy zawierane są przez: Skarb Państwa reprezentowany 
przez swoje jednostki organizacyjne z jednej strony, i pracowników Służby Leśnej z drugiej stro-
ny. Przedmiotem umów  jest nieruchomość  lokalowa  (budynek mieszkalny  jednorodzinny  lub 
w  zabudowie szeregowej) oraz określone w  umowie grunty  i  przynależności  znajdujące się 
w granicach tej samej nieruchomości gruntowej. Przedmiotem wątpliwości wnioskodawcy, wyni-
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kających z odmiennych interpretacji indywidualnych w opisanym stanie faktycznym jest ustale-
nie podatnika podatku od nieruchomości, tj. czy jest nim pracownik Służby Leśnej czy jednostka 
organizacyjna Lasów Państwowych.

Przepisy prawa podatkowego wymagające wydania interpretacji ogólnej to art. 3 ust. 1 pkt 
4 lit. a i ust. 2, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), które określają podatnika 
podatku od nieruchomości oraz przedmioty opodatkowania tym podatkiem.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4  i ust. 2 ustawy o podatkach  i opłatach  lokalnych  (dalej: 
ustawa), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieru-
chomości  lub  ich części albo obiektów budowlanych  lub  ich części, stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

■■ wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu 
prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących 
odrębnych nieruchomości,

■■ jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z którym obowiązek podatkowy 
dotyczący  przedmiotów  opodatkowania  wchodzących  w  skład  Zasobu  Własności  Rolnej 
Skarbu  Państwa  lub  będących  w  zarządzie  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy 
Państwowe  – ciąży odpowiednio  na  jednostkach  organizacyjnych  Agencji Nieruchomości 
Rolnych i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieru-
chomościami lub obiektami budowlanymi.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1  i 2 

ustawy, grunty oraz budynki lub ich części.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości generalnie spoczywa na podmiotach 

będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych 
oraz użytkownikami wieczystymi gruntów.

W  przypadku  nieruchomości  (obiektów  budowlanych)  stanowiących  własność  Skarbu 
Państwa obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na posiadacza  tych nieruchomości  lub 
obiektów budowlanych,  jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej  z właścicielem, Agencją 
Nieruchomości Rolnych  lub z  innego  tytułu prawnego. Przeniesienie obowiązku podatkowe-
go nie następuje  jednak  w przypadku,  gdy osoba  fizyczna  posiada  lokal mieszkalny  Skarbu 
Państwa, który nie jest odrębną nieruchomością.

Jak stanowi art. 32 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, 
z późn.  zm.), Lasy Państwowe  (LP)  jako państwowa  jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej  reprezentują Skarb Państwa w zakresie  zarządzanego mienia. W skład 
Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych, regionalne dyrekcje Lasów Państwowych, nadleśnictwa oraz inne jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Oznacza to, że stroną czynności dokonywanych 
przez Lasy Państwowe (ich jednostki organizacyjne), jest Skarb Państwa (zob. uchwała Składu 
Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1994-10-14, III CZP 16/94).

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, pracownicy Służby Leśnej mają prawo do 
bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością 
zamieszkania w miejscu jej wykonywania.

Uprawnienie to konkretyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2009 r. 
w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przy-
sługuje bezpłatne mieszkanie albo równoważnik pieniężny, oraz sposobu i trybu przyznawania 
i zwalniania  tych mieszkań, a  także ustalania  i wypłaty  równoważnika pieniężnego (Dz. U. Nr 



90

www.inforfk.pl�

221, poz. 1751). Bezpłatne mieszkanie przysługuje pracownikowi Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe zaliczanemu do Służby Leśnej, zatrudnionemu na stanowisku nad-
leśniczego albo leśniczego.

Zgodnie  z § 4  rozporządzenia  leśniczy  zawiera  umowę,  która  określa  prawa  i obowiązki 
stron w zakresie korzystania z bezpłatnego mieszkania, jego eksploatacji, modernizacji, napraw 
i remontów oraz sposób, termin wnoszenia i wysokość opłat eksploatacyjnych z nadleśniczym. 
Natomiast z nadleśniczym, któremu przyznano bezpłatne mieszkanie, umowę zawiera dyrektor 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Zarówno nadleśniczy, jak i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, jako kierow-
nicy jednostek organizacyjnych LP są reprezentantami Skarbu Państwa w stosunkach cywilno-
prawnych w zakresie swojego działania.

Umowy przenoszące posiadanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 
będących w zarządzie Lasów Państwowych, zawarte przez jednostki organizacyjne LP z osoba-
mi, które są pracownikami Służby Leśnej uprawnionymi do bezpłatnego mieszkania na podsta-
wie powołanych przepisów, należy traktować jako umowy zawarte bezpośrednio z właścicielem, 
czyli Skarbem Państwa. Będą to więc umowy skutkujące przeniesieniem obowiązku podatkowe-
go w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy.

Ustawa o lasach oraz powołane rozporządzenie Ministra Środowiska mówi o „bezpłatnym 
mieszkaniu”. Nie konkretyzuje natomiast statusu prawnego nieruchomości będącej tym miesz-
kaniem. W związku z tym, wydaje się, że mogą to być wszystkie nieruchomości pełniące funkcje 
mieszkalne, tj. wolno stojące budynki mieszkalne, budynki szeregowe, mieszkania spółdzielcze, 
komunalne i wyodrębnione bądź niewyodrębnione lokale mieszkalne.

Od statusu prawnego (rodzaju nieruchomości) pełniącej funkcję „bezpłatnego mieszkania” 
zależy prawidłowe ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w przypadku umów podpisy-
wanych przez jednostki organizacyjne LP z pracownikami Służby Leśnej na korzystanie z tych 
nieruchomości.

Generalnie obowiązek podatkowy wynikający z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach 
i  opłatach  lokalnych  zostaje  przeniesiony  na  posiadacza  nieruchomości  w  wyniku  zawarcia 
z właścicielem (Skarbem Państwa) umowy przenoszącej posiadanie.

Wyjątkiem, gdy obowiązek podatkowy dotyczy nadal właściciela, jest umowa zawarta przez 
osobę  fizyczną,  której  przedmiotem  jest  posiadanie  lokalu  mieszkalnego  niestanowiącego 
odrębnej nieruchomości,  w znaczeniu  jakie nadaje  temu pojęciu ustawa z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), regulująca status praw-
ny lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Odrębną  własność  lokalu  mieszkalnego,  zgodnie  z  przepisami  rozdziału  2  ww.  ustawy, 
można ustanowić w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomo-
ści, albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Może ona powstać również w wykona-
niu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do 
ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na 
drugą stronę umowy  lub na  inną wskazaną w umowie osobę. W każdym przypadku  istnienie 
odrębnej własności lokalu lub roszczenie o jej ustanowienie dokumentowane jest przez wpis 
w księdze wieczystej.

Pojęcie lokalu mieszkalnego zostało zdefiniowane w kilku aktach prawnych, m.in. w ustawie 
o własności lokali. Definicje te mają pewne cechy wspólne, ale różny zakres, w zależności od 
przedmiotu i celu regulacji danej ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali, samodzielnym lokalem mieszkalnym 
jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na 
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stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb 
mieszkaniowych.  Może  on  stanowić  odrębny  przedmiot  własności,  jeżeli  jest  wyodrębniony 
z nieruchomości.

W art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy  i  o  zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz. U.  z 2005  r. Nr 31, poz. 266, 
z późn.  zm.),  lokal  (mieszkalny)  został określony  jako  lokal  służący do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych.

Inną definicję zawiera ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 tej ustawy, lokalem 
jest samodzielny lokal mieszkalny, także lokal o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepi-
sach ustawy o własności lokali. Przepisy ustawy dotyczące lokali stosuje się również do domów 
jednorodzinnych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia lokalu mieszkalnego, jak rów-
nież nie odwołuje się do wyżej wymienionych, ani  innych aktów prawnych, zgodnie z którymi 
należy  interpretować  to pojęcie. Lokal mieszkalny niewyodrębniony prawnie, o którym mowa 
w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a, cechuje zróżnicowany status prawny, może to być np. lokal spółdziel-
czy, komunalny, bądź inny. Z tego względu nie jest możliwe zastosowanie na potrzeby ustawy 
jednej z powołanych definicji.

Zauważalne we wszystkich cytowanych definicjach lokalu mieszkalnego jest podkreślenie 
elementu samodzielności lokalu w obrębie budynku. Należy również zaznaczyć, że prawo o spół-
dzielniach mieszkaniowych przyjmuje, jako element własnej definicji, pojęcie lokalu mieszkal-
nego z ustawy o własności lokali.

Odwołując się do potocznego rozumienia pojęcia, lokal mieszkalny również postrzegany jest 
jako część budynku (trwale wydzielony fragment nieruchomości, którą jest budynek mieszkalny, 
służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby).

W związku z powyższym, na potrzeby  interpretacji art. 3 ust. 1 pkt 4  lit. a ustawy, należy 
przyjąć rozumienie pojęcia lokalu mieszkalnego jako części budynku. Wyjątek określony w tym 
przepisie dotyczy  lokalu mieszkalnego w określonym wyżej  znaczeniu. Nie ma on natomiast 
zastosowania do innego rodzaju nieruchomości pełniących funkcje mieszkalne, w szczególno-
ści do budynków mieszkalnych, niezależnie od tego, czy stanowią one odrębną nieruchomość.

Jeżeli przedmiotem umowy uprawnionego do bezpłatnego mieszkania pracownika Służby 
Leśnej z przedstawicielem jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych jest budynek miesz-
kalny:  jednorodzinny  bądź  w  zabudowie  szeregowej,  dodatkowo  grunt  oraz  przynależności, 
obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od budynku mieszkalnego ciąży na pra-
cowniku jako posiadaczu nieruchomości Skarbu Państwa, niezależnie od tego, czy budynek ten 
jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Obowiązek ten dotyczy również pozostałych 
przedmiotów opodatkowania, które obejmuje umowa (grunt, budynki gospodarcze itp.).

Z art. 3 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że od przedmiotów opodat-
kowania będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe znajdu-
jących się w posiadaniu podmiotu, który nie dysponuje tytułem prawnym, obowiązek podatkowy 
ciąży na jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nierucho-
mościami lub obiektami budowlanymi.

Przepis powyższy, sformułowany jako zastrzeżenie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, dotyczy 
sytuacji posiadania bez tytułu prawnego. Nie odnosi się natomiast do przypadków, gdy nieru-
chomości zostały przekazane w posiadanie innym podmiotom na podstawie umowy.

Nie znajduje więc zastosowania do umów zawieranych przez  jednostki organizacyjne LP 
z pracownikami Służby Leśnej na korzystanie z bezpłatnego mieszkania. W konsekwencji nie 
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można w  tej  sytuacji  uznać  jednostek organizacyjnych LP za podatników podatku od nieru-
chomości jako jednostek faktycznie władających nieruchomościami i obiektami budowlanymi.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 19 października 2012 r., sygn. PL/LS/833/89/APQ/12/223

Garaże w budynku mieszkalnym stanowiące  
odrębną własność są opodatkowane wyższą stawką

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów potwierdził, że właściciele miejsc garażo-
wych w halach garażowych będących częścią budynku mieszkalnego płacą podatek od nierucho-
mości według stawki dla „budynków pozostałych”.

Garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie jest związany z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega bowiem opo-
datkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla budynków lub 
ich części tzw. pozostałych. Stawka ta jest znacząco wyższa od stawki podatku od nieruchomości 
przewidzianej dla budynków i lokali mieszkalnych. W kwestii tej wypowiedział się także Naczelny 
Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w uchwale z 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11. 
W uchwale NSA potwierdził również, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowa-
ny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
według stawki podatku przewidzianej dla tzw. budynków pozostałych.

MF
  Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje się 
odrębne stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części:

a) mieszkalnych;
b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym; 
d)   związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działal-

ności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń;
e)   pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
Z powyższego wynika zatem, że brak jest odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla 

garaży, natomiast zastosowanie odpowiedniej stawki tego podatku uzależnione jest od wystą-
pienia określonego stanu faktycznego i prawnego.

Stawkę  podatku  właściwą  dla  budynków  mieszkalnych  stosuje  się  w  przypadku  garaży 
będących pomieszczeniami przynależnymi w  rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994  r. 
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.) oraz dla garaży wielostano-
wiskowych  mieszczących  się  w  bryle  budynku  mieszkalnego,  stanowiących  element  nieru-
chomości wspólnej w przypadku określenia korzystania z poszczególnych miejsc w ramach 
podziału quoad usum.

Natomiast garaż stanowiący część budynku mieszkalnego, wyodrębniony jako samodziel-
ny lokal w rozumieniu ustawy o własności lokali, jest odrębną nieruchomością, która stanowi 
odrębny od innych części budynku przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 
Należy mieć bowiem na względzie, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opła-
tach  lokalnych  opodatkowaniu  podatkiem  od  nieruchomości  podlegają  wymienione  w  tym 
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przepisie nieruchomości, w tym budynki oraz części budynków. Zgodnie z definicją nierucho-
mości zawartą w art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93, z późn. zm.) pod pojęciem tym należy rozumieć części powierzchni ziemskiej stano-
wiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane 
lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od grun-
tu przedmiot własności. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o własności lokali samodzielny 
lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, mogą stanowić odrębne nieruchomo-
ści. Podatek od nieruchomości jest podatkiem majątkowym, którego stawki zróżnicowane są 
w zależności od sposobu wykorzystania majątku na określone cele (mieszkalne, do działalnoś-
ci gospodarczej, pozostałe).

W  konsekwencji  powyższego,  w  świetle  art.  5  ust.  1  pkt  2  i  art.  2  ust.  1  pkt  2  ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, który nie 
jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, usytuowany w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku 
przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e tej ustawy.

Powyższy  pogląd  potwierdza  orzecznictwo  sądów  administracyjnych,  w  tym  wyroki: 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2010 r. sygn. akt III SA/
Wa 2114/10, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2009 r. 
sygn. akt I SA/Bk 328/09, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 grudnia 
2009 r. sygn. akt III SA/Po 768/09, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 
28 kwietnia 2011 r. sygn. akt I SA/Ol 131/11 oraz uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt II FPS 4/11.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 26 kwietnia 2012 r., sygn. PL/LS/833/40/SIA/12/122

Podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC
Opodatkowanie PCC zmiany umowy spółki kapitałowej
Zmiana umowy spółki kapitałowej, która była już raz opodatkowana PCC na terytorium państwa 

członkowskiego UE, nie podlega już opodatkowaniu w Polsce.
Nadrzędną zasadą wynikającą z dyrektyw Rady UE jest jednokrotne opodatkowanie kapitału 

w spółkach kapitałowych.

MF
  Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany od umów spółek kapitałowych na 
podstawie  przepisów  ustawy  o  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  jest  odpo-
wiednikiem  podatku  kapitałowego  uregulowanego  dyrektywą  Rady  Nr  2008/7/WE 

z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. 
UE L 46 z 21.02.2008, str. 11). Powołana dyrektywa zastąpiła dyrektywę Rady 69/335/EWG 
z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE L 
249 z 3.10.1969, str. 25, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 
11, z późn. zm.).

Nadrzędną  zasadą  wynikającą  z  powołanych  dyrektyw  jest  jednokrotne  opodatkowanie 
kapitału w spółkach kapitałowych.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 listopada 
2009 r. w sprawie C-441/08 Elektrownia Pątnów zasadę taką należy przestrzegać bezwzględ-
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nie, w tym w odniesieniu do powstałych po dniu 1 maja 2004 r. skutków zdarzeń mających 
miejsce przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Mając na uwadze postanowienia ww. wyroku oraz konieczność uniknięcia kosztów postę-
powania przed sądami administracyjnymi, odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych lub odpowiednio zwolnieniu od tego podatku podlegają także 
kwoty pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez wspólnika, opodatkowane przed dniem 
1 maja 2004 r., jeżeli konwertowane są na kapitał zakładowy spółki po tym dniu. Jeżeli obowią-
zek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki kapitałowej związanej z podwyższeniem kapitału 
zakładowego powstał w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. od podsta-
wy opodatkowania odlicza się kwotę opodatkowanej pożyczki, a jeżeli obowiązek ten powstał 
od dnia 1 stycznia 2009 r. zwalnia się od podatku zmianę umowy spółki kapitałowej związaną 
z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce 
przez wspólnika albo akcjonariusza, która była uprzednio opodatkowana podatkiem od czyn-
ności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych na terytorium państwa człon-
kowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska.

Źródło: Interpretacja ogólna MF z 22 lutego 2010 r., sygn. PL/LM/830/14/BNJ/10/27


