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Czy w odniesieniu do zysku wygenerowa-
nego w pierwszym roku opodatkowania  
w formie ryczałtu od dochodów spółek, tj. 
w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 
2022 r., w przypadku jego rozdysponowa-
nia, znajdzie zastosowanie stawka określo-
na w art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, inter-
pretacja indywidualna Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2023 r., 
sygn. 0114-KDIP2-2.4010.223.2022.4.IN

Wnioskodawca jest osobą prawną mającą 
siedzibę i zarząd na terytorium Polski, której 
udziałowcami są dwie osoby fizyczne. Spółka 
z o.o. powstała w wyniku przekształcenia spół-
ki cywilnej. Dotychczasowi wspólnicy spółki 
cywilnej stali się z mocy prawa udziałowcami 
Spółki z o.o., natomiast majątek spółki cywilnej 
stał się majątkiem spółki z o.o. Spółka z o.o. 
powstała 15 lipca 2022 roku (dzień przekształ-
cenia).

26 lipca 2022 r. spółka złożyła zawiadomienie 
ZAW-RD, w którym wskazała, że wybiera opo-
datkowanie w formie ryczałtu od dochodów 
spółek na okres czterech kolejnych lat podat-
kowych, tj. od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 
2025 r. W związku z wyborem opodatkowania 
w formie ryczałtu od dochodów spółek od 1 
sierpnia 2022 r., czyli w trakcie trwającego 
roku podatkowego spółki z o.o. (pierwszy rok 
podatkowy spółki z o.o. trwał od dnia wpisu 
do KRS czyli od 15 lipca 2022 r.), spółka z o.o. 
zamknęła księgi rachunkowe na dzień poprze-
dzający rozpoczęcie korzystania z ryczałtu, tj. 
na 31 lipca 2022 r. i ponownie otworzyła księgi 
na 1 sierpnia 2022 r.

Podatnik (spółka z o.o.) zadał pytanie czy pra-
widłowe jest stanowisko, zgodnie z którym 
w odniesieniu do zysku wygenerowanego  
w pierwszym roku opodatkowania w formie 
ryczałtu od dochodów spółek, tj. w okresie 
od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,  
w przypadku jego rozdysponowania, zastoso-
wanie znajdzie stawka określona w art. 28o 
ust. 1 pkt 1 ustawy CIT?

W ocenie spółki do stwierdzenia czy podatnik 
posiada status małego podatnika i w dalszej 
kolejności dla możliwości zastosowania staw-
ki 10% w pierwszym roku stosowania ryczałtu 
od dochodu spółek, tj. w okresie od 1 sierpnia 
2022 r. do 31 grudnia 2022 r., należy brać pod 
uwagę poprzedni rok podatkowy czyli w anali-
zowanej sprawie okres od 15 lipca 2022 do 31 
lipca 2022 r. 

Komentarz eksperta

Ustawa CIT w aktualnym stanie prawnym 
przewiduje dwie stawki ryczałtu do po-
datników, którzy zdecydują się na wybór  
estońskiego CIT – 10% dla małych podatni-
ków w rozumieniu ustawy CIT i podatników 
rozpoczynających prowadzenie działalno-
ścią oraz 20% dla pozostałych podatników.

Warto przypomnieć, że status małego 
podatnika wyznaczany jest w oparciu  
o spełnieniu kryterium przychodowego 
w poprzednim roku podatkowym. Inny-
mi słowy, wartość przychodów ze sprze-
daży wraz z należnym podatkiem VAT  
w poprzednim roku podatkowym stanowi 
punkt odniesienia do ustalenia właściwej 
stawki podatku (ryczałtu) w obecnym roku 
podatkowym. Obecnie próg kwotowy,  
którego przekroczenie implikuje utratę sta-
tusu małego podatnika to 2.000.000 EUR.

W komentowanej interpretacji indywidu-
alnej już po raz kolejny DKIS zgodził się 
ze stanowiskiem, zgodnie z którym, w ra-
zie wyboru opodatkowania ryczałtem od  
dochodów spółek w trakcie roku podatko-
wego, status małego podatnika, a w kon-
sekwencji stawkę ryczałtu (podatku) należy 
ustalić w oparciu o rok podatkowy bezpo-
średnio poprzedzający pierwszy rok opo-
datkowania ryczałtem od dochodów spół-
ek. W efekcie, w skrajnych przypadkach, 
punktem odniesienia dla ustalenia statusu 
małego podatnika może być okres zaled-
wie 1 miesiąca lub nawet krótszy, jak w ko-
mentowanej interpretacji indywidualnej.

W tym przypadku, z korzyścią dla podat-
nika, przepisy nie pozwalają na odmienną 
wykładnię. Zaangażowanie służb księgo-
wych oraz wydatki z tym związane (taki 
skrócony rok podatkowy na gruncie prze-
pisów jest traktowany jako okres, za który 
podatnik musi sporządzić sprawozdanie fi-
nansowe oraz zeznanie podatkowe) mogą 
być opłacalne, ponieważ efektywna staw-
ka opodatkowania ukrytych zysków i wy-
datków niezwiązanych z działalnością dla 
małych podatników (w stosunku do pozo-
stałych kategorii podatników) różni się aż  
o 10 p.p., a w przypadku wypłaty dywidendy/
zysku o 5 p.p. (efektywne łączne opodatko-
wania poziomie spółki i wspólnika).
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Biorąc to pod uwagę, w szczególności 
dla dużych podmiotów, skorzystanie  
z estońskiego CIT może być korzystniejsze 
w przypadku wejścia w system w trakcie 
trwającego roku podatkowego.

Kwestia prawa do odliczenia VAT na pod-
stawie aktu notarialnego w przypadku 
niewystawienia faktury przez sprzedaw-
cę, wyrok WSA w Bydgoszczy z 10 stycznia 
2023 r., sygn. I SA/BD 592/22

Ze stanu faktycznego wynika, że doszło do 
dostawy nieruchomości opodatkowanej VAT. 
Wszystkie wymogi materialne potrzebne do 
odliczenia podatku naliczonego, wynikają-
ce z art. 86 ustawy VAT, zostały spełnione. 
Zatem brak wystawienia faktury nie stoi na 
przeszkodzie do skorzystania przez spółkę 
z prawa do odliczenia podatku naliczonego, 
w tym przypadku wynikającego z dokumen-
tu jakim jest akt notarialny. Ograniczenie 
prawa do odliczenia, o którym mowa w art. 
86 ust. 1 ustawy VAT, gdy podatnik naruszył 
wymogi formalne, wynikające z przepisów 
tej ustawy, może wystąpić wówczas, gdy te 
naruszenia uniemożliwiają dostarczenie do-
wodów na spełnienie wymagań materialnych 
do przyznania prawa do odliczenia podatku 
naliczonego. Nie może natomiast stanowić 
dodatkowej sankcji w sytuacji, gdy organy nie 
negują wystąpienia transakcji opodatkowa-
nych u kontrahentów spółki, ani nie stawiają 
spółce zarzutów uczestniczenia w oszustwie 
czy nadużyciu prawa.

Komentarz eksperta

Omawiany wyrok z pewnością należy 
uznać za korzystny dla podatników. WSA 
w Bydgoszczy – wbrew formalistycznemu 
podejściu stosowanemu przez organy 
podatkowe – uznał, że brak faktury do-
kumentującej dostawę towaru nie musi 
automatycznie oznaczać, że nabywca  
 

 
(podatnik VAT) pozbawiony jest prawa do 
odliczenia podatku naliczonego w związ-
ku z tą dostawą. Jeśli bowiem spełnione 
są warunki materialne prawa do odlicze-
nia VAT (tj. przede wszystkim zakup jest 
związany z działalnością opodatkowaną 
VAT nabywcy oraz powstał obowiązek po-
datkowy), przy jednoczesnym istnieniu in-
nych niż faktura dowodów/dokumentów 
potwierdzających, że dostawa miała rze-
czywiście miejsce oraz w oparciu o które 
możliwe jest ustalenie wysokości podatku 
(np. umowy sprzedaży w formie aktu no-
tarialnego), nabywca – w świetle zasady 
neutralności VAT – powinien mieć możli-
wość skorzystania z prawa do odliczenia. 
Podatnicy nie powinni bowiem ponosić 
ekonomicznego ciężaru podatku z przy-
czyn stricte formalistycznych, niebędą-
cych efektem własnych błędów/uchybień, 
lecz nierzetelności kontrahentów (którzy 
pomimo faktycznego dokonania dostawy 
towarów, nie udokumentowali tej czynno-
ści fakturą), a dotychczasowa/dominująca 
praktyka organów podatkowych, które 
odmawiają podatnikom prawa do odlicze-
nia jeśli nie dysponują oni fakturą, wspo-
mnianą zasadę neutralności niewątpliwie 
narusza.

Komentowane orzeczenie jest spójne  
z niedawnym wyrokiem Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej, mianowi-
cie z dnia 29 września 2022 r. w sprawie 
C235/21 (Raiffeisen Leasing), w którym 
Trybunał wskazał, że w przypadku, gdy 
sprzedawca nie wystawił faktury, w pew-
nych okolicznościach to umowa sprzedaży 
może zostać uznana za fakturę i stanowić 
podstawę do odliczenia podatku. Należy 
tym samym wyrazić nadzieję, że omawia-
ne rozstrzygnięcie (jak również ww. wyrok 
TSUE) wpłynie na praktykę organów po-
datkowych, a podatnicy będą mieli szansę 
na odzyskanie podatku, którego nie mogli 
odliczyć jedynie z powodu niewystawienia 
przez kontrahenta faktury. 



SPIS TREŚCI

Przepisy związane z informowaniem o schematach podatkowych, mające charakter 
materialnoprawny, objęte są postępowaniem interpretacyjnym, wyrok NSA z 11 stycznia 
2023 r., sygn. II FSK 1238/22

Kwestia oceny czy przedmiotem dostawy będzie udział ¾ podatniczki we współwła-
sności nieruchomości, w przypadku gdy korzysta ona z jej pozostałej części na pod-
stawie umowy użyczenia, wyrok WSA w Poznaniu z 13 stycznia 2023 r., sygn. I SA/PO 544/22

Kwestia limitowania kosztów z tytułu ubezpieczenia AC i GAP, opłat leasingowych  
w części dotyczącej kapitałowej raty leasingowej oraz opłat z tytułu umów najmu  
w przypadku oddania samochodów do odpłatnego korzystania klientom, wyrok WSA  
w Opolu z 13 stycznia 2023 r., sygn. I SA/OP 338/22

Kwestia stosowania regulacji dotyczących cen transferowych w związku z zastosowa-
niem przez spółkę opodatkowania ryczałtem, wyrok WSA w Poznaniu z 11 stycznia 2023 r., 
sygn. I SA/PO 697/22

Kwestia możliwości stosowania w jednym roku podatkowym ulgi B+R i preferencji  
podatkowej z IP Box, wyrok WSA w Lublinie z 11 stycznia 2023 r., sygn. I SA/LU 534/22
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Przepisy związane z informowaniem  
o schematach podatkowych, mające cha-
rakter materialnoprawny, objęte są postę-
powaniem interpretacyjnym, wyrok NSA  
z 11 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1238/22 

Przepisy Działu III rozdz. 11a OP, czyli przepi-
sy związane z informowaniem o schematach 
podatkowych, a mające charakter materialno-
prawny, bowiem w tym rozdziale są przepisy 
o mieszanym charakterze, objęte są zakresem 
postępowania interpretacyjnego. Takie stanowi-
sko jest w orzecznictwie ugruntowane. W zakre-
sie objętym pytaniem interpretacyjnym, to jest 
zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia 
informacji o schemacie podatkowym, takie prze-
pisy uznaje się w orzecznictwie za regulacje ma-
terialnoprawne, które podlegają interpretacjom 
wydawanym przez Dyrektora KIS. 

Kwestia oceny czy przedmiotem dostawy 
będzie udział ¾ podatniczki we współ-
własności nieruchomości, w przypadku 
gdy korzysta ona z jej pozostałej części 
na podstawie umowy użyczenia, wyrok 
WSA w Poznaniu z 13 stycznia 2023 r.,  
sygn. I SA/PO 544/22 

Przeniesienie prawa do rozporządzania to-
warem jak właściciel następuje wtedy, gdy 
podatnik przeniesie faktyczne lub ekonomicz-
ne władztwo nad rzeczą na inny podmiot,  
a nabywca towaru będzie miał swobodę w dys-
ponowaniu, rozporządzaniu rzeczą tak jakby 
był jej właścicielem. W analizowanej sprawie 
podatniczka posiada udział w nieruchomości 
wynoszący ¾, natomiast jej syn posiada udział 
w wysokości ¼. Nie można zgodzić się ze sta-
nowiskiem organu, że cała nieruchomość,  
o której mowa we wniosku, jest wykorzystywa-
na przez podatniczkę do działalności gospo-
darczej, tj. zarówno jej udział w nieruchomości 
w wysokości ¾, jak również udział w wysokości 
¼ w nieruchomości należący do jej syna, na 
podstawie zawartej umowy użyczenia. Umowa 
użyczenia nie jest umową, na podstawie któ-
rej korzystający z użyczenia jest posiadaczem 
samoistnym. Należy zatem rozdzielić posiada-
cza samoistnego od użytkownika, jakim jest 
podatniczka na podstawie umowy użyczenia 
¼ nieruchomości. Zatem do tej ¼ nierucho-
mości nie następuje przeniesienie prawa do 
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rozporządzania towarami jak właściciel. Po-
nadto, choć można umowę użyczenia zaliczyć 
do innych umów o podobnym charakterze, 
o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
VAT, to jednak nie została w sprawie zawarta 
ta umowa na czas określony (co jest niezbęd-
ne do uznania przeniesienia prawa do rozpo-
rządzania towarami jak właściciel), lecz została 
zawarta na czas nieokreślony. Zatem tej umo-
wy użyczenia nie można traktować jako zbycia 
na podstawie ustawy VAT opodatkowanego 
VAT, ponieważ nie mamy do czynienia z inną 
umową o podobnym charakterze zawartą na 
czas określony, ale z umową zawartą na czas 
nieokreślony.

Kwestia limitowania kosztów z tytułu 
ubezpieczenia AC i GAP, opłat leasingo-
wych w części dotyczącej kapitałowej 
raty leasingowej oraz opłat z tytułu umów 
najmu w przypadku oddania samocho-
dów do odpłatnego korzystania klientom, 
wyrok WSA w Opolu z 13 stycznia 2023 r., 
sygn. I SA/OP 338/22 

Oddawanie samochodów do odpłatnego ko-
rzystania klientom nie zmienia w niniejszej 
sprawie faktu, że to podatnik jest leasingobior-
cą (najemcą) i to on uiszcza opłaty leasingowe, 
opłaty z tytułu najmu, składki na ubezpiecze-
nie NWW, AC, GAP. Późniejsze oddawanie 
przez podatnika samochodów do odpłatnego 
używania klientom jest odrębną czynnością, 
dla której należy wywodzić odrębne skutki 
prawne. Z językowego brzmienia art. 23 ust. 
1 pkt 47 i pkt 47a ustawy PIT wynika, że to  
w jaki sposób podatnik wykorzystuje samo-
chody na potrzeby prowadzonej działalności 
nie może decydować o możliwości stosowa-
nia lub niestosowania wskazanych przepisów. 
Z tych wszystkich względów uznać trzeba, że 
wykładnia gramatyczna ww. przepisów nie wa-
runkuje stosowania ograniczeń wynikających 
z brzmienia omawianych regulacji od sposo-
bu wykorzystania składnika majątku w nich 
wskazanego. Okoliczność, w jaki sposób po-
datnik wykorzystuje na potrzeby prowadzonej 
działalności leasingowane czy wynajmowane 
samochody nie może decydować o możliwo-
ści stosowania lub niestosowania art. 23 ust. 
1 pkt 47 i pkt 47a ustawy PIT, bo to nie wynika  
z ich brzmienia. 



Kwestia stosowania regulacji dotyczą-
cych cen transferowych w związku z za-
stosowaniem przez spółkę opodatkowa-
nia ryczałtem, wyrok WSA w Poznaniu  
z 11 stycznia 2023 r., sygn. I SA/PO 697/22

Wybór ryczałtowego opodatkowania od do-
chodów spółek wiąże się z wyłączeniem sto-
sowania pewnych regulacji zawartych w usta-
wie CIT, niemniej dotyczy to tylko niektórych 
z nich. W przypadku regulacji dotyczących cen 
transferowych mamy do czynienia z przepisa-
mi, które są nadal przepisami właściwymi dla 
spółek opodatkowanych ryczałtem. Co istotne 
żaden przepis nie daje podstaw do twierdze-
nia, że przepisy dotyczące cen transferowych 
nie są stosowane przez spółki opodatkowane 
tzw. estońskim CIT. Zatem nawet jeżeli spółka 
dokonała wyboru takiej formy opodatkowania 
to nadal musi stosować przepisy dotyczące 
cen transferowych, tym samym nadal musi 
sporządzać dokumentację cen transferowych, 
w sytuacji gdy występują ku temu przesłan-
ki normatywne wynikające z tych przepisów.  
Z faktu, że w żadnym miejscu przepisy roz-
działu 6b „Ryczałt od dochodów spółek”, nie 
odsyłają ani do przepisów art. 11k - art. 11t 
ustawy CIT, ani do przepisu art. 11e ustawy CIT 
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nie można wysnuwać wniosku iż przepisy te 
nie obowiązują podatników opodatkowanych  
estońskim CIT.

Kwestia możliwości stosowania w jed-
nym roku podatkowym ulgi B+R i pre-
ferencji podatkowej z IP Box, wyrok  
WSA w Lublinie z 11 stycznia 2023 r.,  
sygn. I SA/LU 534/22

Dopuszczalne jest skorzystanie przez podatni-
ka w jednym roku podatkowym z ulgi, o któ-
rej mowa w art. 18d ustawy CIT i z preferencji 
podatkowej, o której mowa w art. 24d ustawy 
CIT poprzez pomniejszenie podstawy opo-
datkowania określonej zgodnie z art. 18 ust. 
1 ustawy CIT o koszty kwalifikowane - koszty 
prowadzenia przez podatnika prac badawczo-
-rozwojowych służących uzyskaniu przycho-
dów z praw własności kwalifikowanych, które 
to koszty jednocześnie zostaną uwzględnio-
ne jako koszty uzyskania przychodu z kwa-
lifikowanych praw własności intelektualnej, 
z których dochód będzie opodatkowany na 
zasadach określonych w art. 24d ustawy CIT  
i nie będą uwzględniane jako koszty uzyskania 
przychodów przy obliczaniu dochodu na zasa-
dach ogólnych.



Rozpoznanie WDT w związku z przemieszczeniem towarów własnych na terytorium 
innego niż Polska państwa członkowskiego UE. Prawo do odliczenia podatku naliczo-
nego, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0114-KDIP1-2.4012.565.2022.1.RM

Kwestia uznania prowizji pobieranej przez operatora płatności elektronicznych za  
import usług finansowych zwolnionych z VAT. Sposób wykazania ww. prowizji  
w deklaracji dla VAT, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  
z 5 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP4-3.4012.587.2022.2.MP

Sposób rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu opłat przyłączeniowych do sieci 
elektroenergetycznej i sieci gazowej, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Infor-
macji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.656.2022.1.DD

Płatności za usługi ubezpieczeniowe (polisy ubezpieczeniowe) oraz za usługi pośred-
nictwa ubezpieczeniowego (prowizja brokera) są opodatkowane podatkiem u źródła 
w Polsce, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 stycznia 
2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.684.2022.2.AW

Płatności z tytułu zakupu usługi dostępu do chmury internetowej są objęte zakre-
sem stosowania art. 21 ust. 1 ustawy CIT, interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z 4 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.683.2022.2.BJ

Rozliczenia na gruncie VAT związane z wpłatami na poczet funduszu remontowego,  
interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0114-KDIP1-3.4012.482.2022.1.JG
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Rozpoznanie WDT w związku z prze-
mieszczeniem towarów własnych na 
terytorium innego niż Polska państwa 
członkowskiego UE. Prawo do odlicze-
nia podatku naliczonego, interpretacja 
indywidualna Dyrektora Krajowej In-
formacji Skarbowej z 9 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0114-KDIP1-2.4012.565.2022.1.RM

W niniejszej sprawie spółka (podatnik VAT oraz 
VAT-UE) dokonuje przemieszczenia towarów 
(towary mniejszych gabarytów) należących do 
jej przedsiębiorstwa z terytorium Polski na te-
rytorium państwa członkowskiego UE inne niż 
terytorium kraju, które zostały przez spółkę na-
byte na terytorium kraju w ramach prowadzo-
nego przez nią przedsiębiorstwa i mają służyć 
działalności gospodarczej spółki polegającej na 
realizacji projektów budowlano-montażowych 
na budowach w innych niż Polska państwach 
członkowskich UE. Jednocześnie z przedsta-
wionych okoliczności sprawy nie wynika aby 
w odniesieniu do przedmiotowego przemiesz-
czenia towarów (towary mniejszych gabarytów) 
występował któryś przypadek określony w art. 
13 ust. 4 ustawy VAT uniemożliwiający uznanie 
przemieszczenia materiałów budowlanych za 
WDT w rozumieniu art. 13 ust. 3 ustawy VAT. 
Zatem, wywóz towarów (towary mniejszych 
gabarytów) z terytorium kraju na terytorium 
innego niż Polska państwa członkowskiego UE 
dokonany na zasadach opisanych we wniosku 
wpisuje się w dyspozycję art. 13 ust. 3 ustawy 
VAT i stanowi WDT, a tym samym czynność 
podlegającą opodatkowaniu VAT na podstawie 
art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy VAT.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatni-
kiem VAT w Polsce, u którego sprzedaż nie jest 
zwolniona od podatku na podstawie art. 113 
ust. 1 i 9 ustawy VAT oraz jest zarejestrowana 
dla celów VAT w państwach członkowskich UE, 
w których realizuje projekty budowlano-mon-
tażowe. Towary nabywane od dostawców są 
przez spółkę wykorzystywane do czynności 
opodatkowanych VAT, tj. WDT w rozumieniu 
art. 13 ust. 3 ustawy VAT. W konsekwencji spół-
ce przysługuje prawo do odliczenia podatku 
naliczonego wykazanego na fakturach wysta-
wionych przez dostawców z tytułu dostawy to-
warów, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT.

Kwestia uznania prowizji pobieranej 
przez operatora płatności elektronicz-
nych za import usług finansowych zwol-
nionych z VAT. Sposób wykazania ww. 
prowizji w deklaracji dla VAT, interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r., 
sygn. 0114-KDIP4-3.4012.587.2022.2.MP

Usługa świadczona przez operatora płatno-
ści elektronicznych (serwis A) realizuje prze-
słanki do uznania jej za usługę w zakresie 
prowadzenia rachunków pieniężnych, trans-
akcji płatniczych, przekazów i transferów 
pieniężnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 
pkt 40 ustawy VAT. W ramach usługi serwis 
A. pośredniczy w dokonaniu wypłaty świad-
czeń (pieniężnych) pomiędzy wnioskodawcą 
i zagranicznym kontrahentem. Pośrednic-
two w przekazaniu środków, bez wątpienia 
skutkuje zmianą sytuacji prawnej i finanso-
wej stron transakcji. Jednocześnie nie jest 
istotne w tym zakresie, że serwis A. nie jest 
bankiem, ponieważ kluczowy jest charakter 
usługi, która wiąże się z przekazaniem środ-
ków pieniężnych. Prowizja pobrana przez 
serwis A. stanowi zatem wynagrodzenie za 
świadczoną usługę finansową, korzystającą 
ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 
43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT. Z uwagi na po-
wyższe, nabywając ww. usługę świadczoną 
przez serwis A. wnioskodawca będzie zobo-
wiązany do rozpoznania importu usług ko-
rzystających ze zwolnienia od podatku VAT. 
Żadne przepisy ustawy VAT oraz rozporzą-
dzeń wykonawczych do niej nie wskazują 
za wyjątek w wykazywaniu i rozliczaniu po-
datku VAT od importu usług, które w Polsce 
korzystają ze zwolnienia od podatku. Przy 
imporcie usług wnioskodawca zobowiąza-
ny jest do opodatkowania transakcji według 
właściwej dla danego typu usługi stawki 
obowiązującej w kraju. W sytuacji, gdy usłu-
ga podlega zwolnieniu z obowiązku nalicza-
nia podatku VAT, właściwe jest wykazanie 
transakcji według krajowych zasad, tj. bez 
naliczonej kwoty podatku VAT. Zatem, pro-
wizję pobraną przez serwis A. wnioskodaw-
ca powinien wykazać w deklaracji dla podat-
ku VAT jako wynagrodzenie za import usług 
zwolnionych od podatku.
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Sposób rozliczenia w kosztach uzy-
skania przychodu opłat przyłączenio-
wych do sieci elektroenergetycznej 
i sieci gazowej, interpretacja indy-
widualna Dyrektora Krajowej Infor-
macji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0111-KDIB2-1.4010.656.2022.1.DD

Aby było możliwe włączenie wartości opłat 
przyłączeniowych do wartości początkowej 
środka trwałego (i tym sposobem zwiększe-
nie wartości początkowej środka trwałego) 
krytej pływalni – wydatki na te opłaty powin-
ny podlegać kwalifikacji z punktu widzenia 
ustawowego określenia zakresu kosztu wy-
tworzenia z uwzględnieniem składników nie 
zaliczanych do kosztu wytworzenia. Opła-
ty przyłączeniowe, co prawda są związane  
z prowadzoną inwestycją w postaci budo-
wy krytej pływalni, to jednak ze swej istoty 
mają one inny charakter niż wydatki miesz-
czące się w kategorii kosztu wytworzenia 
środka trwałego, o którym mowa w art. 16g 
ust. 4 ustawy CIT. Koszty opłat przyłącze-
niowych nie są bowiem związane z samym 
procesem wytworzenia krytej pływalni, nie 
zwiększają jej wartości. Wydatki te mają za-
pewnić w przyszłości dostawę energii i gazu 
oraz możliwość korzystania z tych mediów. 
Tym samym powyższe wydatki są związane  
z możliwością korzystania z opisanej we 
wniosku nieruchomości (krytej pływalni). 
Oznacza to, że wydatki na opłaty przyłącze-
niowe nie zwiększają kosztu wytworzenia 
środka trwałego, o którym mowa w art. 16g 
ust. 4 ustawy CIT i nie stanowią elementu 
wartości początkowej. Ponoszone opłaty za 
przyłącze energetyczne oraz gazowe powin-
ny być zatem zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów na zasadach ogólnych wyni-
kających z art. 15 ust. 1 ustawy CIT.

Płatności za usługi ubezpieczeniowe 
(polisy ubezpieczeniowe) oraz za usłu-
gi pośrednictwa ubezpieczeniowego 
(prowizja brokera) są opodatkowane 
podatkiem u źródła w Polsce, interpre-
tacja indywidualna Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej z 5 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0111-KDIB1-2.4010.684.2022.2.AW
 
Skoro udzielanie gwarancji należy do czyn-
ności ubezpieczeniowych, to należy uznać, że 
świadczenia te mają podobny charakter (mimo 

iż pojęcie usług ubezpieczeniowych jest poję-
ciem znacznie szerszym od gwarancji). Istotą 
świadczenia zarówno ubezpieczyciela (w przy-
padku umów ubezpieczenia), jak i gwaranta 
(w przypadku umów gwarancji) jest obowiązek 
spełnienia określonego świadczenia (przez gwa-
ranta lub firmę ubezpieczeniową), w związku  
z zaistnieniem wskazanego w umowie zdarzenia. 
W konsekwencji, ponieważ w przedstawionym 
opisie sprawy usługi ubezpieczenia nabywane 
są przez spółkę od podmiotów zagranicznych są 
usługami zbliżonymi (posiadającymi pewne ce-
chy wspólne) do gwarancji, a źródło należności 
z tytułu świadczonych usług ubezpieczeniowych 
znajduje się na terytorium Polski, spółka zobo-
wiązana będzie do poboru zryczałtowanego po-
datku dochodowego od osób prawnych, w myśl 
ww. art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT. Tym samym, 
spółka nabywając te usługi od podmiotów wska-
zanych w art. 3 ust. 2 ustawy CIT, będzie zobo-
wiązana do wypełniania obowiązków płatnika 
zryczałtowanego podatku dochodowego od 
osób prawnych (podatku u źródła).

Niemiecki broker jako pośrednik ubezpiecze-
niowy doradzając spółce w związku z wyborem 
ubezpieczenia – wypełnia kryteria ujęte w defi-
nicji usług doradczych. Płatności za usługi do-
radcze świadczone przez brokera stanowić więc 
będą zapłatę za świadczenia, o których mowa  
w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT, a co za tym 
idzie spółka będzie zobowiązana do poboru  
tzw. podatku u źródła od ww. płatności.

Płatności z tytułu zakupu usługi do-
stępu do chmury internetowej są ob-
jęte zakresem stosowania art. 21 
ust. 1 ustawy CIT, interpretacja indy-
widualna Dyrektora Krajowej Infor-
macji Skarbowej z 4 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0111-KDIB2-1.4010.683.2022.2.BJ

Wynagrodzenie za usługi dostępu do chmu-
ry internetowej, które to usługi polegają na 
wynajmie serwera (a więc urządzenia prze-
mysłowego, handlowego lub naukowego) 
mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 1 
ustawy CIT i art. 12 ust. 3 polsko-niemiec-
kiej UPO. Tym samym, należności za usługi 
dostępu do chmury internetowej podlegają 
opodatkowaniu podatkiem u źródła, a na 
spółce ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika, 
z uwzględnieniem postanowień stosownej 
UPO.
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Rozliczenia na gruncie VAT zwią-
zane z wpłatami na poczet fundu-
szu remontowego, interpretacja 
indywidualna Dyrektora Krajowej In-
formacji Skarbowej z 3 stycznia 2023 r.,  
sygn. 0114-KDIP1-3.4012.482.2022.1.JG

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. 
w zakresie zarządzania nieruchomościami wyko-
nywanego na zlecenie. Spółka podpisała z dewe-
loperami oraz przyszłymi właścicielami umowę 
o administrowanie terenem osiedlowym osie-
dla. Spółka będzie pobierać przedpłaty m.in. na 
fundusz remontowy od przyszłych współwłaści-
cieli. Na moment pobrania przedpłaty nie będzie 
wiadomo, na jakie czynności i czy w ogóle zalicz-
ka zostanie spożytkowana. Dopiero w momen-
cie podjęcia uchwały o przeznaczeniu określonej 
części wpłaconej kwoty na konkretną naprawę, 
spółka uzyska wiedzę na jaką czynność zostanie 
przeznaczona określona kwota, wpłacona przez 
przyszłych współwłaścicieli. Spółka nie będzie 
wykonywać usług remontowych na rzecz przy-
szłych współwłaścicieli. Będzie je wykonywać 
podmiot trzeci - firma remontowa. Firma re-
montowa wystawi fakturę VAT dokumentującą 
wykonanie usługi na rzecz spółki. Faktura zosta-
nie pokryta ze środków z funduszu remontowe-
go. Spółka będzie następnie refakturować usługi 
wykonane przez firmę remontową na przyszłych 
współwłaścicieli. W tej sytuacji należy uznać, iż:

1) Wpłaty na poczet funduszu remontowego 
stanowią w istocie zapłatę za odsprzedawane 
przyszłym właścicielom przez spółkę towary lub 
świadczone usługi. Pobierając kwotę na poczet 
funduszu remontowego spółka świadczy usłu-
gę na rzecz przyszłych współwłaścicieli, czyli na 
rzecz podmiotów zewnętrznych. Zatem, pobie-
rając przedpłaty m.in. na fundusz remontowy 
od przyszłych współwłaścicieli spółka działa jako 
podatnik VAT i w konsekwencji czynność ta pod-
lega opodatkowaniu VAT.

2) Otrzymane przez spółkę środki pieniężne bę-
dące wpłatą na poczet funduszu remontowego 
nie stanowią zaliczki czy też przedpłaty, o któ-
rych mowa w art. 19a ust. 8 ustawy VAT, ponie-
waż, nie będą związane z konkretnym towarem/
usługą. Na moment pobrania przedpłaty nie 
będzie wiadomo, na jakie czynności (jaki rodzaj 
usług) i czy w ogóle zaliczka zostanie spożytko-
wana. Dopiero w momencie podjęcia uchwały 
o przeznaczeniu określonej części wpłaconej 
kwoty na konkretną naprawę, spółka uzyskuje 
wiedzę o przeznaczeniu tych środków na kon-
kretny cel. Tym samym, w momencie dokony-
wania wpłaty konkretna usługa nie jest na tyle 

skonkretyzowana, aby uznać wskazaną płatność 
za zaliczkę na poczet świadczenia konkretnej 
usługi. W konsekwencji, stosownie do art. 19a 
ust. 8 ustawy VAT spółka nie będzie musiała,  
w momencie otrzymania środków pieniężnych, 
rozpoznać obowiązku podatkowego z tytułu do-
konywanych wpłat na fundusz remontowy, gdyż 
w chwili otrzymania tych środków - nie będą one 
stanowiły zaliczki ani przedpłaty za dostawę kon-
kretnego towaru/świadczenia konkretnej usług. 
Dopiero w momencie podjęcia decyzji o prze-
znaczeniu tych środków na konkretny cel (podję-
cia uchwały), wpłaty te zostaną uznane za zalicz-
kę i w odniesieniu do nich powstanie obowiązek 
podatkowy zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy VAT.

3) Podatnik jest obowiązany do wystawienia fak-
tury na rzecz innego podatnika, w momencie gdy 
m.in. dochodzi do dostawy towarów i świadcze-
nia usług, a także w momencie otrzymania czę-
ści zapłaty przed dokonaniem ww. czynności. Jak 
wyżej wskazano, w momencie dokonania wpłat 
na poczet funduszu remontowego, nie będą one 
stanowić zaliczki/przedpłaty. Tym samym, w mo-
mencie otrzymania ww. wpłat spółka nie będzie 
zobowiązana do wystawienia faktury VAT. Prze-
pisy ustawy nie regulują sposobu dokumento-
wania transakcji, w przypadku których nie jest 
wymagane wystawianie faktur VAT. Należy za-
tem stwierdzić, że dopuszczalne jest dokumen-
towanie takich transakcji dowolnym dokumen-
tem rozliczeniowym, np. notą księgową.

4) W przypadku otrzymania wpłaty od osoby fi-
zycznej nieprowadzącej działalności gospodar-
czej (w momencie uznania tej wpłaty za zaliczkę) 
spółka nie będzie zobligowana do dokumento-
wania tych wpłat za pomocą kasy fiskalnej, gdyż 
spółka może korzystać, na podstawie § 2 ust. 1 
w związku z poz. 37 załącznika do rozporządze-
nia MF z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zwol-
nień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprze-
daży przy zastosowaniu kas rejestrujących, ze 
zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji 
sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących 
(do dnia 31 grudnia 2023 r.).

5) Pobierając przedpłaty na fundusz remontowy 
od przyszłych współwłaścicieli spółka działa jako 
czynny podatnik VAT i w konsekwencji czynność 
ta podlega opodatkowaniu VAT. W związku z po-
wyższym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT 
spółce będzie przysługiwać prawo do odliczenia 
podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych 
od firmy remontowej. Spółka jest czynnym po-
datnikiem VAT, a otrzymane faktury będą zwią-
zane ze sprzedażą opodatkowaną na rzecz przy-
szłych współwłaścicieli.
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