OD DNIA 2 LISTOPADA 2018 R. DO DNIA 8 LISTOPADA 2018 R.

TYGODNIOWY PRZEGLĄD
INFORMACJI PODATKOWYCH
Od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 8 listopada 2018 r.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
1
ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa

OD DNIA 2 LISTOPADA 2018 R. DO DNIA 8 LISTOPADA 2018 R.

ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. Aktualności

-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków
występujących w standardowych deklaracjach.
Projekt przewiduje również uregulowanie funkcjo-

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o podatku od
towarów i usług

nowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralne-

W dniu 26 października 2018 r. w wykazie prac

konanie analizy i kontroli prawidłowości wystawianych

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamiesz-

przez podatników faktur VAT oraz eliminacja nadużyć

czono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od

związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur

towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

i wyłudzeń karuzelowych.

Z informacji podanych w wykazie wynika, iż w projekcie proponuje się zmiany w ustawie z dnia 11 marca

go Rejestru Faktur, w ramach którego będzie możliwe do-

2. Zdaniem eksperta

2004 r. o podatku od towarów i usług mające na celu
zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług
VAT – 7 i VAT- 7K przez przesyłanie nowej deklaracji
w formie pliku JPK. Wszystkie proponowane zmiany

Czy do kosztów usług informatycznych ma zastosowanie art. 15e ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych?

mają charakter dostosowujący do wprowadzenia tego
rozwiązania. Rozbudowane pliki JPK będą zawierały

Usługi informatyczne nie są usługami o podobnym

dane pozwalające na wyeliminowanie deklaracji VAT.

charakterze do usług: doradczych, przetwarzania danych

W plikach tych będą zawarte również inne informacje

oraz zarządzania i kontroli oraz przetwarzania danych.

niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.

Usługi informatyczne nie posiadają na tyle przewa-

Projekt ma także na celu uproszczenie rozliczeń w

żających cech wspólnych w szczególności z usługami

podatku od towarów i usług. Informacje wysyłane w

zarządzania aby można je uznać za usługi o podobnym

sposób analogiczny jak obecnie pliki JPK_VAT mają za-

charakterze.

stąpić deklarację podatkową, w szczególności deklaracje

Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku docho-

VAT-7 i VAT-7K. Wszyscy podatnicy będą składali tylko

dowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani

jeden dokument w terminie miesięcznym (odpowiednio

wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

kwartalnym) bez dodatkowych załączników, które były

1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamo-

wymagane przy składaniu deklaracji VAT-7 (VAT-7K).
W projekcie proponuje się przepisy dotyczące deklaracji podatkowych i ewidencji VAT. Elementy ewidencji

wych, zarzadzania i kontroli, przetwarzania danych,
ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń
o podobnym charakterze,

VAT mają, co do zasady, odzwierciedlać dane przesyła-

2. wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie

ne obecnie w JPK_VAT oraz mają zawierać dodatkowe

lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o

dane, które są potrzebne do analizy i kontroli. Pozycje z

których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7,

obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), co do zasady, zostaną

3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z

przeniesione do nowej deklaracji w postaci podobnej do

tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki

pliku JPK. Plik ten, jako deklaracja, stanowiący rozlicze-

i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w

nie w podatku od towarów i usług, będzie przesyłany

tym w ramach zobowiązań wynikających z pochod-

analogicznie jak obecny plik JPK_VAT.

nych instrumentów finansowych oraz świadczeń o

Podatnicy nie będą musieli składać dwóch doku-

podobnym charakterze

mentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, lecz tylko jeden –

– poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz

nową deklarację zawierającą zarówno dane z ewidencji,

podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11, lub

jak i dane z obecnej deklaracji. Dodatkowo nie będzie

podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę

wymagane dołączanie do takiej deklaracji załączników,

lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym

które są przewidziane w obecnych deklaracjach tj. VAT-

w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6, w
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Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr wpisu: 10266
Kierownik zespołu cen transferowych. Zajmuje się przede wszystkim problematyką cen
transferowych oraz zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, w tym sposobami
legalnej optymalizacji podatkowej w ramach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a
także prawem bilansowym. Wieloletni pracownik Departamentu Rachunkowości i Podatków
jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Ekonomista, swoje kwalifikacje
podnosił studiując na Podyplomowym Studium Podatkowym oraz Podyplomowym Studium
Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Jest także absolwentem Studium Doradców i Ekspertów Podatkowych organizowanym przez ISP. Współautor
Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Restrukturyzacji spółek kapitałowych, autor
publikacji w Gazecie Prawnej, a także BISP.

części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym

nia posiadające cechy charakterystyczne dla świadczeń

przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy

wprost wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy, ale

przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniej-

posiadające również elementy charakterystyczne dla

szonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosz-

świadczeń innych od skonkretyzowanych w tym przepi-

tów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość

sie. Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost

zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania

w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy jest objęte jego zakresem,

przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa

decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla

w art. 16a-16m, i odsetek.

świadczeń wprost wymienionych w omawianym prze-

Ogólna charakterystyka „umów (świadczeń) o
podobnym charakterze” do świadczeń wymienionych

pisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla
świadczeń w nim niewymienionych.

wprost w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. została przed-

W opinii autora, usługi informatyczne nie są usłu-

stawiona m.in. w wyroku NSA z dnia 5 lipca 2016 r.,

gami o podobnym charakterze do usług: doradczych,

sygn. akt II FSK 2369/15. Z treści tego wyroku można

przetwarzania danych oraz zarządzania i kontroli oraz

wyciągnąć następujące wnioski. Przepis art. 15e ust. 1

przetwarzania danych. Usługi informatyczne nie posia-

pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. wymienia świad-

dają na tyle przeważających cech wspólnych w szcze-

czenia, które można podzielić na dwie grupy. Pierwszą

gólności z usługami zarządzania, aby można je uznać

stanowią świadczenia wyraźnie nazwane, drugą tworzą

za usługi o podobnym charakterze.

świadczenia mające podobny charakter do świadczeń

Andrzej Łukiańczuk

nazwanych. W tej drugiej grupie mieszczą się świadcze-

Doradca podatkowy
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NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych
Czy dopuszczalne jest rozliczanie przychodów
ze stosunku pracy wspólnie z małżonkiem, przy
równoczesnym rozliczeniu dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym?

podatnik dokonujący wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej według jednolitej 19% stawki podatkowej składa w
ściśle określonym terminie Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie woli i od tego momentu ma do
niego zastosowanie przepis art. 30c. W takiej zaś sytuacji
art. 6 ust. 8 ustawy wyłącza możliwość wspólnego opo-

Do powyższego problemu odniósł się organ in-

datkowania małżonków. WSA podkreślił, że dokonany

terpretacyjny, WSA w Warszawie oraz NSA, zgodnie

w tym oświadczeniu wybór sposobu opodatkowania, a

wykluczając zastosowanie takiego rozwiązania. W

tym samym „stosowanie do podatnika art. 30c ustawy”

szczególności możliwość wspólnego opodatkowania

jest nieodwoływalny w trakcie roku podatkowego i jed-

wynikającą z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

nocześnie rozciąga się na kolejne lata podatkowe, aż do

podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „usta-

prawnie skutecznej rezygnacji podatnika z dokonanego

wa”) w opisanej sytuacji wykluczył NSA w prawomocnym

wyboru, co może nastąpić w formie i na zasadach okre-

wyroku z dnia 3 października 2018 r. (II FSK 2837/16).

ślonych w art. 9a ust. 4 ustawy. W związku z powyższym

Podatnik wnioskując o wydanie interpretacji indywi-

Sąd podzielił opinię organu.

dualnej wyraził opinię, że w sytuacji, gdy na podstawie

Także NSA, rozpatrując skargę kasacyjną od

art. 9a ust. 2 ustawy dokonał wyboru opodatkowania

powołanego wyroku wniesioną przez podatnika, w

dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności go-

prawomocnym wyroku z 3 października 2018 r. (II FSK

spodarczej według jednolitej 19% stawki podatkowej,

2837/16) podzielił stanowisko wyrażone w interpretacji

wyłączenie wspólnego opodatkowania wynikające z art. 6

indywidualnej oraz w wyroku Sądu pierwszej instancji,

ust. 8 ustawy dotyczy dochodów ze źródeł wymienionych

że w sytuacji gdy podatnik prowadząc działalność go-

w tym przepisie, a nie wszystkich dochodów podatnika.

spodarczą dokonał na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający z

wyboru sposobu opodatkowania na zasadach określo-

upoważnienia Ministra Finansów w interpretacji indywi-

nych w art. 30c i wyboru swojego w stosownym trybie

dualnej z dnia 23 stycznia 2015 r. nr IPPB4/415-989/14-2/

nie zmienił (jak również nie zaprzestał prowadzenia tej

MS zanegował wskazaną ocenę. Organ interpretacyjny

działalności), to w stosunku do niego mają zastosowanie

wyjaśnił, że prawa do łącznego opodatkowania docho-

ograniczenia w zakresie możliwości wspólnego opodat-

dów określonych w art. 9 ust. 1 i 1a ustawy pozbawieni

kowania wynikające z art. 6 ust. 8 ustawy.

zostali małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym
chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepi-

2. Interpretacje podatkowe

sy art. 30c tej ustawy. Zdaniem organu, dokonanie wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności
gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy

Właściwa stawka VAT dla usług związanych z
produkcją filmów

(nawet bez faktycznego ich uzyskania), stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca

dochodów obojga małżonków (nawet uzyskiwanych ze

2004 r. o podatku od towarów i usług stawka podatku

źródeł innych niż prowadzona działalność gospodarcza).

wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119

WSA w Warszawie, do którego podatnik zaskarżył

ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Z kolei

przedstawioną tu interpretację, nie podzielił wątpliwości

art. 146a tejże ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.

podatnika co do jej zasadności.

do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

W wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r. w (III SA/Wa
1443/15) Sąd ten uznał, że w świetle art. 9a ust. 2 ustawy,
4
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2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2,
art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do
ustawy, wynosi 8%;
3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której
mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1,

3. mieć indywidualny charakter.
O ile sens pierwszej z cech nie budzi wątpliwości, dwie pozostałe mają charakter ocenny. Jednakże
stwierdzenie, że utwór to przejaw działalności twórczej
uwypukla fakt, że utwór powinien stanowić rezultat
działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta,

wynosi 4%.

niekiedy określana przesłanką „oryginalności” utworu,

W związku z powyższym powstały wątpliwości,

kładzie nacisk na aspekt przedmiotowy, tj. odnoszący

jaka jest właściwa stawka dla usług związanych z pro-

się do samego wytworu ludzkiego umysłu. Spełniona

dukcją filmów. Kwestia ta została poruszona w inter-

zostaje, gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Nie może

pretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji

natomiast być uznany za utwór i objęty ochroną prawa

Skarbowej z dnia 9 października 2018 r. (0112-KDIL-

autorskiego taki przejaw ludzkiej aktywności umy-

2-1.4012.475.2018.1.AS). Jak wskazał Organ: „ (…) zgod-

słowej, który jest rutynowy, standardowy lub typowy.

nie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

Podkreśla to konieczność łącznego traktowania obu z

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz.

wymienionych w pkt 2 i pkt 3 cech. Sam „przejaw dzia-

1191, z późn. zm.), przedmiotem prawa autorskiego jest

łalności twórczej” nie jest warunkiem wystarczającym

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym

do zakwalifikowania określonego wytworu jako przed-

charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, nieza-

miotu prawa autorskiego. Konieczne jest, by wytwór

leżnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

taki miał indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się

(utwór).

indywidualnością. Muszą zatem charakteryzować go do-

W szczególności, przedmiotem prawa autorskiego
– w myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy – są utwory:

statecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio
wytworzonymi produktami intelektualnymi.

1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi,

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl postano-

znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,

wień rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach

naukowe, kartograficzne oraz programy kompute-

pokrewnych, autorskie prawa majątkowe do utworu

rowe);

mogą przejść na inne osoby na podstawie umowy o

2. plastyczne;

przeniesienie autorskich praw majątkowych lub na pod-

3. fotograficzne;

stawie umowy o korzystanie z utworu, zwanej licencją.

4. lutnicze;

Zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy o

5. wzornictwa przemysłowego;

prawie autorskim i prawach pokrewnych – jeżeli ustawa

6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i

nie stanowi inaczej:

urbanistyczne;

1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne

7. muzyczne i słowno-muzyczne;

osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie

8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i

umowy;

pantomimiczne;
9. audiowizualne (w tym filmowe).
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim

2. nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi
inaczej.

i prawach pokrewnych domniemywa się, że twórcą jest

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątko-

osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono

wych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej

na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano

„licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej

do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w

wymienione.

związku z rozpowszechnianiem utworu.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera

Ustawodawca posłużył się syntetyczną definicją

definicji pojęcia „honorarium”, zatem można wyjaśnić

utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne,

jego znaczenie posługując się Słownikiem Języka

wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności

Polskiego (Słownik Współczesnego Języka Polskiego,

człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy

Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, str. 309), we-

cechy:

dług którego „honorarium to wynagrodzenie za pracę

1. stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);

w wolnych zawodach”; ustawa ta nie definiuje także

2. stanowić przejaw działalności twórczej;

pojęcia „wolnego zawodu”. Nie oznacza to jednak, że
5
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wynagrodzenie otrzymane z tytułu udzielenia licencji do

przedmiot autorskich praw majątkowych, który zgodnie

utworu, nie stanowi wynagrodzenia za pracę w wolnym

z umową zostaje przeniesiony na klienta, a wynagrodze-

zawodzie o charakterze honorarium, a wynagrodzenia

nie za te prawa wypłacane jest artyście/twórcy w formie

za wykonaną pracę nie można utożsamiać z zapłatą za

honorarium, to z uwagi na nierozerwalność powyższych

usługę wykonaną w ramach działalności gospodarczej.

czynności, tj. sprzedaży usługi fotograficznej/filmowej

Jak wskazano na wstępie, na podstawie art. 41

oraz praw autorskich, czynność ta będzie podlegała

ust. 2 ustawy, w zw. z poz. 181 załącznika nr 3 do usta-

opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według

wy, usługi twórców w rozumieniu przepisów ustawy o

stawki 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w zw. z

prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane

poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy”.

w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w

licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego

przypadku, gdy nakręcony film będzie odprzedawany z

wykonania, korzystają z obniżonej stawki podatku VAT

jednoczesnym przekazaniem lub udzieleniem licencji do

w wysokości 8%.

praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania,

W sytuacji więc, gdy usługi fotograficzne i filmowe są

sprzedaż ta będzie opodatkowana preferencyjną stawką

wykonane przez artystę/twórcę w rozumieniu przepisów

VAT w wysokości 8%. W przeciwnym razie zastosowanie

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią

znajdzie podstawowa stawka w wysokości 23%.

DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Dopłaty do kapitału w trybie ksh a skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

przychód po stronie spółki, do której wnoszone są
dopłaty.
Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego

Do przychodów nie zalicza się dopłat wnoszonych

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do przy-

do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na

chodów nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli

zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują

w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących

możliwość finansowania w postaci dopłat, uregulowa-

nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji),

nych w art. 177–179 ksh. Jeżeli dopłaty do kapitału

otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał

odbywałyby się na zasadach określonych w kodeksie

zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości

spółek handlowych, w tym zakresie nie powstanie

wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Obowiązki płatnika w związku z finansowaniem
nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników

nego wsparcia, w których pracownik bierze udział w
celu prawidłowego wykonywania swych obowiązków
pracowniczych, nie skutkuje powstaniem przychodu ze

Dnia 10 października 2018 r. Dyrektor Krajowej

stosunku pracy u pracownika. W niniejszej sytuacji nie

Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidual-

następuje bowiem przysporzenie na rzecz pracownika.

ną (0115-KDIT2-2.4011.338.2018.1.RS) w przedmiocie

Podkreślić należy, że odnosi się to tylko do takich szko-

obowiązków płatnika w związanych z finansowaniem

leń, które związane są z bieżącym funkcjonowaniem

nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników.

podmiotu zatrudniającego, czyli szkoleń podnoszących

Organ wskazał w uzasadnieniu, że opłacenie przez

posiadane kwalifikacje zawodowe w sensie umiejętności

Wnioskodawcę warsztatów, szkoleń oraz indywidual-

wykonywania bieżącej pracy. Szkolenia i warsztaty zwią-
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zane z bieżącym wykonywaniem pracy są naturalnym

terapeutycznym, warsztatach psychospołecznych, an-

składnikiem procesu zatrudnienia i pracy. Ponoszenie

tystresowych i relaksacyjnych, grupowych warsztatach

wydatków na pracowników z tytułu szkoleń i warsztatów

z zakresu komunikacji interpersonalnej, komunikacji z

potrzebnych do wykonywania należycie pracy jest, co do

trudnym klientem oraz szkoleniu z pierwszej pomocy

zasady, dokonywane w interesie samego podmiotu, któ-

przedmedycznej z obsługą defibrylatora nie będzie ge-

ry zatrudnia pracowników. Nie ulega także wątpliwości,

nerował dla pracownika przychodu ze stosunku pracy;

że wykwalifikowana siła robocza zwiększa efektywność

tym samym dla Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki

pracy, przyczyniając się tym samym do wzrostu efek-

związane z pobraniem i odprowadzeniem podatku

tywności całej firmy.

dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Nato-

Organ podkreślił, że skoro tylko ci pracownicy, u któ-

miast wartość nieodpłatnych świadczeń, które zostaną

rych zidentyfikowana zostanie taka potrzeba związana z

sfinansowane przez Wnioskodawcę w postaci aerobiku,

rodzajem zadań wykonywanych w ramach obowiązków

basenu i siłowni, grupowych ćwiczeń rehabilitacyjnych,

zawodowych będą uczestniczyć w szkoleniach i warszta-

badań profilaktycznych z zakresu chorób układu krąże-

tach, które będą odbywać się w godzinach pracy urzędu

nia czy grupowych warsztatów edukacyjnych z zakresu

to kosztu tych szkoleń nie można uznawać za przychód

profilaktyki chorób układu krążenia, Wnioskodawca jako

pracownika ze stosunku pracy.

płatnik będzie zobowiązany doliczyć do dochodu dane-

W konsekwencji, udział pracownika w indywidualnym wsparciu psychologicznym, coachingowym,

go pracownika ze stosunku pracy, pobrać i odprowadzić
zaliczki na podatek dochodowy.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Hala namiotowa jako budynek

ciwdziałającą przemieszczeniu i odrywaniu ram. Bloki
posadowione były na głębokości 1,0 m poniżej przy-

Jeżeli hala magazynowa o konstrukcji namiotowej

ległego terenu. Ponadto z dokumentacji projektowej

posadowiona została na betonowych blokach kotwią-

wynikało, że przedmiotem opracowania była adaptacja

cych, które pełnią funkcję stabilizującą, przeciwdziałają

hali namiotowej na budynek magazynowy, a ponadto

przemieszczeniu i odrywaniu ram, posadowionych na

fakt uzyskania pozwolenia na budowę „budynku ma-

głębokości 1,0 m poniżej przyległego terenu, to hala

gazynowego”.

ta jest budynkiem nie zaś tymczasowym obiektem
budowlanym.

W uzasadnieniu Sąd podkreślił, że tymczasowe
obiekty budowlane stanowią szczególną odmianę

Powyższe rozstrzygnięcie przedstawił Wojewódzki

obiektów budowlanych, wyróżnioną ze względu na dwa

Sad Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 11

zespoły cech, tj. albo cechę czasowości użytkowania

października 2018 r. (sygn. I SA/Rz 737/18). W rozstrzy-

albo cechę niepołączenia trwałego z gruntem. Z art. 3

ganej sprawie Sąd stwierdził, że nie ulega wątpliwości,

pkt 1 Prawa budowlanego wynika, że wyliczenie w nim

że przedmiotowa hala namiotowa została prawidłowo

zawarte ma charakter wyczerpujący, w związku z czym

zakwalifikowana przez organ jako budynek. W ocenie

każdy obiekt budowlany możemy zaliczyć wyłącznie do

Sądu nie mogła ona stanowić tymczasowego obiektu

jednej z trzech wymienionych w tym przepisie kategorii

budowlanego, jako że została trwale połączona z grun-

tj. do budynków, budowli lub obiektów małej architek-

tem i posiada cechy budynku. Omawiany obiekt był

tury. W takim znaczeniu odrębnej kategorii obiektów

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni

budowlanych nie tworzą „tymczasowe obiekty budow-

za pomocą przegród budowlanych (ściany z blachy tra-

lane”. Te ostatnie bowiem są pewną odmianą wszyst-

pezowej), posiadał fundamenty i dach. Hala posiadała

kich obiektów budowlanych, wobec czego również w

co prawda konstrukcję namiotową, ale posadowiona

kategoriach budynków, budowli czy obiektów małej

została na betonowych blokach kotwiących o wymiarze

architektury mogą mieścić się takie, które spełniają ich

80 x 80 x 100, które pełniły funkcję stabilizującą, prze-

cechy i są tymczasowymi obiektami budowlanymi. Tym7
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czasowe obiekty budowlane mogą, być w określonych

cenie. Natomiast o tym, czy obiekt jest trwale związany

warunkach, przedmiotem opodatkowania podatkiem

z gruntem, czy też nie, nie świadczy sposób, w jaki

od nieruchomości.

zagłębiono go w gruncie ani technika, w jakiej to wyko-

Wskazano ponadto, że obiekt budowlany trwale

nano, ale masa całkowita obiektu i jego rozmiary, które

związany z gruntem musi co do zasady posiadać

wymagają trwałego związania z gruntem ze względów

mocne połączenie w takim stopniu, że odłączenie

bezpieczeństwa.

spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie tech-

Mając powyższe na uwadze Sąd podkreślił, że kwe-

nicznym uniemożliwiającą np. ponowne posadowienie

stia technicznej możliwości przeniesienia obiektu na

danego obiektu w innym miejscu bez konieczności

inne miejsce, nie wyklucza możliwości uznania go za

ponownego przygotowania podłoża. Cecha związania

trwale związany z gruntem. Fakt, że obiekt zdatny jest

z gruntem sprowadza się do posadowienia obiektu na

do użytkowania przez okres 10-15 również nie pozwala

tyle trwale, aby zapewnić mu stabilność i możliwość

na uznanie go za tymczasowy.

przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym mogącym
go zniszczyć, spowodować przesunięcie lub przewró-

Podsumowując, należało zatem stwierdzić, że hala
została słusznie zakwalifikowana jako budynek.

KONTAKT
W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na państwa działalność,
prosimy o kontakt:

Agata Strocka
Konsultant podatkowy
tel. (22) 517 30 69
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
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OFERTA AUDYT
Od dnia 1 stycznia 2017 r. podwykonawcy robót budowlanych wymienionych
w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług po raz pierwszy w
historii masowo przestaną płacić VAT będąc zmuszeni wnioskować do urzędów
skarbowych o zwrot podatku naliczonego. Powodować to będzie konieczność
przeprowadzania natychmiastowych kontroli podatkowych przez właściwe organy,
w tym przez nowe organy celno-skarbowe, które obejmą zarówno podatników
składających deklaracje z kwotą zwrotu różnicy podatku, jak i ich dostawców (hurtownie materiałów budowlanych).
Podatnicy składający deklaracje ze zwrotem podatku naliczonego muszą więc
podjąć niezbędne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wynikającego z
wadliwego ich sporządzenia oraz popełnionych błędów w ewidencjonowaniu i
dokumentowaniu tego podatku. Zwłaszcza wobec wejścia w życie nowych przestępstw związanych z używaniem nierzetelnych faktur VAT.
Instytut Studiów Podatkowych od wielu lat świadczy usługi związane z audytem
podatkowym, a zwłaszcza weryfikacji ewidencji i deklaracji VAT-7 i VAT-7K przed
ich złożeniem przez podatników. W związku z powyższym oferujemy usługę weryfikacji okresowej:
− kolejnych deklaracji podatkowych (podatek należny i podatek naliczony),
− prowadzonych ewidencji dla potrzeb sporządzenia tych deklaracji,
− posiadanych dokumentów źródłowych za dany okres podatkowy
celem uniknięcia ryzyka odpowiedzialności podatkowej, karnoskarbowej i
karnej.
Ta weryfikacja będzie następowała każdorazowo przed złożeniem poszczególnych deklaracji przez podatnika. Usługa weryfikacji może być prowadzona
w siedzibie podatnika, obsługującym je biurze rachunkowym lub na podstawie
dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej. Czas realizacji od 3 do 5 dni w
zależności od ilości dokumentów. Cena usługi uzależniona jest od pracochłonności,
a zwłaszcza ilości audytowanych dokumentów.
W przypadku pytań bądź wątpliwości pozostają do Państwa dyspozycji: Pan
Andrzej Sarna, Dyrektor Działu Marketingu, tel. 22 517 30 86, andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl, Pani Agata Strocka, starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego,
tel. 22 517 30 69, agata.strocka@isp-modzelewski.p oraz Pani Katarzyna Wawrzonkiewicz, specjalista w Biurze Obsługi Polis Podatkowych, tel. 22 517 30 76, katarzyna.
wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl.
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Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.
Zarząd

Działy

prof. dr hab. Witold Modzelewski
prezes zarządu
radca prawny
doradca podatkowy nr 00001
tel. 22 517 30 60, 501 01 01 08
e-mail:
witold.modzelewski@isp-modzelewski.pl
Renata Janiec-Modzelewska
wiceprezes zarządu
doradca podatkowy nr 00777
tel. 22 517 30 70 wew. 105, 601 225 855
e-mail: renata.janiec-modzelewska@isp-modzelewski.pl
Jerzy Bielawny
wiceprezes zarządu
doradca podatkowy nr 01079
tel. 22 517 30 60, 602 652 955
e-mail: jerzy.bielawny@isp-modzelewski.pl

Dyrektor Generalny
do spraw Doradztwa Podatkowego
Mariusz Unisk
tel. 22 517 30 94, 501 603 910
e-mail: maiursz.unisk@isp-modzelewski.pl

Dział Edukacji
Jarosław Skonecki
dyrektor
tel. 22 517 30 60 wew. 215, 601 365 765
e-mail: jaroslaw.skonecki@isp-modzelewski.pl

Dyrektor Generalny
do spraw Postępowań Podatkowych
Jacek Aninowski
tel. 22 517 30 87
e-mail: jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl

Dział Marketingu
Andrzej Sarna
dyrektor
tel. 22 517 30 86, 501 603 907
e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

Departament Prawny
Jacek Pyssa
tel. 22 517 30 67, 501 455 500
e-mail: jacek.pyssa@isp-modzelewski.pl

Dział Wydawnictw
Robert Fajkowski
kierownik
tel. 22 517 30 60 wew. 141
e-mail: robert.fajkowski@isp-modzelewski.pl

Biuro Obsługi Sporów Podatkowych
Katarzyna Wawrzonkiewicz
dyrektor biura
tel. 22 517 30 76
e-mail: biuro.obslugi@isp-modzelewski.pl

Dział Audytu Podatkowego
Agata Strocka
konsultant podatkowy, główny specjalista
w dziale audytu podatkowego
tel. 22 517 30 69, 501 134 269
e-mail: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt sp. z o.o.
Siedziba

Zarząd

ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa
tel. 22 517 30 70
fax. 22 517 30 71
e-mail: audyt@isp-modzelewski.pl

Renata Janiec-Modzelewska
Prezes Zarządu
Doradca Podatkowy Nr wpisu 00777

Beata Pytkowska
Członek Zarządu
Biegły Rewident Nr ew. 12391

Jarosław Stefaniak
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident Nr ew. 10832

Departamenty
Departament Audytu Finansowego
Jarosław Stefaniak
Kierownictwo Departamentu
Biegły Rewident nr ew. 10832
tel. 22 517 30 70 wew. 203, 504 403 041
e-mail: jarosław.stefaniak@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Kadrowo-Płacowej
Alicja Antos
Kierownictwo Departamentu
tel. 22 517 30 70 wew. 238, 501 603 907
e-mail: alicja.antos@isp-modzelewski.pl
Departament Doradztwa Podatkowego
Renata Janiec-Modzelewska
Kierownictwo Departamentu
Doradca Podatkowy nr ew. 00777
tel. 22 517 30 70 wew. 105, 601 225 855
renata.janiec-modzelewska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej
Elżbieta Cajs
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr ew. 7367/2004
tel. 22 517 30 70 wew. 233, 506 067 205
e-mail: elzbieta.cajs@isp-modzelewski.pl

Oddziały Instytutu Studiów Podatkowych
Oddział Małopolski

Oddział Śląski

Oddział Wielkopolski

Ul. Gertrudy 7/12
31-046 Kraków
tel. 12 429 24 01
fax 12 423 23 00
e-mail: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl

Ul. Jordana 7B
40-056 Katowice
tel. 32 259 71 50
fax 32 253 99 89
e-mail: biuro.katowice@isp-modzelewski.pl

Ul. Wiślana 53
60-401 Poznań
tel. 61 843 09 21/22
tel./fax 61 848 33 48
e-mail: biuro.poznan@isp-modzelewski.pl
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