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E-Urząd Skarbowy z nową usługą 

 W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) udostępniono nową usługą, która jest skierowana do wspólników spółek 

partnerskich, jawnych, cywilnych, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych.  

Nowa e-usługa pozwala wspólnikom tych spółek na uzyskanie dostępu do danych identyfikacyjnych spółki, w tym m.in. 

danych dotyczących adresu siedziby, przechowywania dokumentacji rachunkowych czy rachunków bankowych. Na koniec 

2021 r. planowane jest umożliwienie pobierania przez e-US zaświadczeń dotyczących m.in. niezalegania w podatkach.  

Z kolei w 2022 r. Ministerstwo Finansów zamierza wdrożyć w e-US interaktywne formularze podatkowe (obecnie znajdujące 

się w systemie e-Deklaracje). 

Umorzone subwencje z PFR bez podatku 

 W dniu 20 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

zaniechania poboru podatku dochodowego z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania 

preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zaniechanie poboru podatku będzie miało 

zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 

r. do 31 grudnia 2022 r.  

Rozporządzenie dotyczy przedsiębiorców, beneficjentów wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz 2.0 PFR, dla których wartość 

umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy. Co istotne, wydatki pokryte środkami 

z subwencji mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także  

w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji. 
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Projekt Polskiego Ładu 

 W dniu 27 lipca 2021 r. do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy z 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw, który zakłada wprowadzenie zmian zapowiedzianych wcześniej w tzw. Polskim Ładzie.  

Projekt przewiduje m.in.: podwyżkę kwoty wolnej od podatku (do 30 tys. zł), wzrost progu podatkowego dla stawki 32 proc. 

(do 120 tys. zł), tzw. podatkowy fair play oraz nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców (ulgi na robotyzację, prototypy  

i wsparcie innowacyjnych pracowników). W projekcie pozostała propozycja, zgodnie z którą nie będzie już możliwości 

odliczania składki zdrowotnej od podatku (stawka składki będzie wynosić w każdym przypadku 9 proc.).  

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. 

Obowiązek przesyłania do US raportów dotyczących rozliczania podatku dochodowego 

 W ramach tzw. Polskiego Ładu przewiduje się wprowadzenie obowiązku polegającego na tym, iż wszyscy 

przedsiębiorcy w tym także ci jednoosobowi i samozatrudnieni – od stycznia 2023 r. będą zobowiązani do wysyłania 

co miesiąc do Urzędu Skarbowego raportów dotyczących rozliczania podatku dochodowego.  

Podmioty rozliczające się kwartalnie, dokumenty te będą wysyłać co trzy miesiące. Udostępnieniu podlegała będzie m.in. 

podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja środków trwałych. Księgi i ewidencje będą przesyłane za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie ustrukturyzowanej.  

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że dodatkowe dane będą zbierane w celu zmniejszenia obciążeń przedsiębiorców 

związanych z prowadzeniem kontroli poprzez umożliwienie administracji skarbowej weryfikacji prawidłowości rozliczeń  

i wykrywania nadużyć w formie zdalnej, bez konieczności przeprowadzania czynności na miejscu oraz zwiększenie ich 

efektywności. Nowe rozwiązanie, zdaniem resortu, przyczyni się również do ułatwienia rozliczeń przedsiębiorców, ponieważ 

umożliwi podjęcie działań zmierzających w kierunku udostępnienia im usługi Twój e-PIT/e-CIT. 

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntów innych niż mieszkaniowe 

 Zgodnie z zapowiedziami planuje się kolejny etap reformy własnościowej.  

W 2018 r. do porządku prawnego wprowadzono przepisy umożliwiające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Na mocy wspomnianych regulacji przekształceniu z mocy 

prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. podlegały wyłącznie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe. W ostatnim czasie do 

wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano jednak projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, przewidujący umożliwienie nabycia prawa własności użytkownikom 

wieczystym gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, w tym przedsiębiorcom, z uwzględnieniem reguł 

odpłatności zastosowanych w ramach instytucji uwłaszczenia ex lege.  

Wskazuje się, że proponowane rozwiązanie polega na zastosowaniu mechanizmów rynkowych przy ustalaniu ceny nabycia 

prawa własności gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w tym  

w szczególności gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Tym samym, prawdopodobnie w niedługim czasie użytkownicy wieczyści gruntów wykorzystywanych na cele inne niż 

mieszkaniowe, w tym także przedsiębiorcy będą mogli nabyć prawo własności tychże gruntów za opłatą uwzględniającą ich 

wartość rynkową. 

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2022 r. 
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Sprzedaż kuponu rabatowego podlega VAT 

 W interpretacji indywidualnej z dnia 12 lipca 2021 r. organ podatkowy stwierdził, że odpłatne przekazanie prawa do 

rabatu i przyjęcie wpłaty za zobowiązanie do udzielenia zniżki na poczet przyszłych zakupów to usługa, która 

podlega opodatkowaniu VAT.  

Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała sprzedawać partnerowi emitowane przez siebie kody rabatowe. Następnie partner 

miał przekazywać kody innym osobom w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Kody rabatowe miały 

upoważniać do zakupu ściśle określonego towaru po cenie uzgodnionej w umowie pomiędzy spółką a partnerem oraz miały  

i mogły być wykorzystywane w sieci sklepów należących do spółki oraz do podmiotów współpracujących z nią na podstawie 

umów franczyzowych.  

We wniosku o wydanie interpretacji spółka wskazała, że emitowane przez nią kody nie są bonami jednego ani różnego 

przeznaczenia, których sposób opodatkowania został uregulowany nowelizacją ustawy o VAT, obowiązującą od 1 stycznia 

2019 r. Wyjaśniła, że kody rabatowe dają jedynie prawo do zniżki od ceny zakupu. W ocenie spółki odpłatne przekazanie 

kodów rabatowych partnerowi nie podlega VAT, ponieważ nie ani stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy  

o VAT, ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.  

Odmiennego zdania był organ, który uznał, że zapłatę za bon rabatowy należy potraktować jako swego rodzaju wpłatę 

na poczet uzyskania przyszłej zniżki przy zakupie towarów oferowanych przez spółkę oraz przez podmioty z nią 

współpracujące. Podkreślił przy tym, że nie będzie opodatkowana jedynie sama czynność wydania kuponów rabatowych. 

Opodatkowana jest natomiast usługa w postaci sprzedaży prawa do rabatu i przyjęcia wpłaty za zobowiązanie do 

udzielenia zniżki na poczet przyszłych zakupów. 

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 12 lipca 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.246.2021.2.AW 

Sądy potwierdzają sprzeczność sankcji VAT z prawem unijnym 

 W dniu 15 kwietnia 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał wyrok w sprawie zgodności 

polskich sankcji VAT z przepisami UE stwierdzając, iż zasadę proporcjonalności należy interpretować w ten sposób, 

że stoi ona na przeszkodzie przepisom krajowym, które nakładają na podatnika, dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe bez rozróżnienia czy nieprawidłowość rozliczeń wynika z błędu popełnionego przez strony transakcji, 

działań podatnika charakteryzujących się oszustwem czy też skutkujących uszczupleniem wpływów do Skarbu 

Państwa. 

Takie rozumienie art. 112b ustawy o VAT potwierdził również m. in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w sprawie 

o sygn. akt. I SA/Lu 208/21. W niniejszym postępowaniu organy ustaliły, że spółka nie skorygowała podatku naliczonego  

o nieuregulowane faktury, w stosunku do których termin 90 dni liczony od dnia upływu terminu ich płatności minął. 

Przedsiębiorca uczynił jednak zadość wszelkim obowiązkom i po kontroli podatkowej skorygował odpowiednie deklaracje. 

Mimo to organ bezwzględnie nałożył na podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe, tłumacząc że obowiązujące 

przepisy nie pozostawiają organom podejścia uznaniowego. Nie badano również czy spółka dochowała należytej 

staranności czy też błędy w przedmiotowych rozliczeniach nastąpiły w wyniku oszustw podatkowych. 

Sąd wskazał, że takie stanowisko jest błędne, albowiem nie uwzględniono w nim przesłanek interpretacyjnych wskazanych 

w wyroku TSUE tj. charakteru i wagi uchybień zawartych w deklaracji, faktu złożenia korekty deklaracji, okoliczności 

wskazujących, że błąd ten nie stanowił oszustwa oraz braku uszczuplenia wpływów Skarbu Państwa. Mimo tego, że wyrok 

dotyczył ściśle sankcji 30%, to jego interpretacja pozwala na uznanie, że należy go odnosić do wszystkich sankcji VAT,  

a więc również to tych w wysokości 15 proc., 30 proc. i 100 proc. 

Dodatkowo należy wskazać, że wyrok ten jest kontynuacją korzystnej dla podatników linii orzeczniczej, 

zapoczątkowanej przez WSA w Gdańsku i w Olsztynie. Sądy zaznaczają, iż z wyroku TSUE C-935/19 wynika, że 

ustalenie sankcji VAT nie jest obligatoryjne w przypadku stwierdzenia przesłanek z art. 112b ust. 1 i 2 ustawy VAT 

i że przed ich ustaleniem organy podatkowe powinny wyjaśnić przyczyny, które spowodowały potencjalne 
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uszczuplenie należności podatkowych, co wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a następnie 

wyrażenia oceny zarówno na podstawie przepisów krajowych, jak i unijnych. 

Co istotne, powyższe orzeczenia nie są prawomocne, a oznacza to, że ostatecznym rozstrzygnięciem tej sprawy 

zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny, albowiem mimo niezgodności przepisów krajowych z unijną dyrektywą 

Ministerstwo Finansów nie zapowiedziało jak dotąd konkretnych zmian przepisów w tym zakresie. 

 

 

Niniejszy newsletter został przygotowany przez doradców AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu / AXELO Ostrowski 

Domagalski i Wspólnicy sp. k. wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich 

przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez 

uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. 

 


