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  ► PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG.  

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE 

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16.04.2021 r., sygn. 
akt I SA/Po 88/21 

Dostawa ruchoma w transakcjach łańcuchowych – przy eksporcie 

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów ze stali. W ramach tej 
działalności dokonuje eksportu towarów na rzecz będącego czynnym podatnikiem VAT 
kontrahenta posiadającego siedzibę w Polsce. Zakupione od Spółki towary kontrahent Spółki 
odsprzedaje następnie odbiorcom z krajów spoza terytorium UE. Towary transportowane są 
bezpośrednio od Spółki do odbiorców z państw trzecich. Zdarza się jednak, że w łańcuchu 
dostaw występuje również posiadający siedzibą w kraju i status podatnika VAT podwykonawca, 
od którego Spółka kupuje towary. Wówczas, transport odbywa się bezpośrednio od 
podwykonawcy do odbiorcy lub od podwykonawcy do Spółki. Wszelkie czynności związane z 
organizacją transportu podejmowane są przez nabywcę, który jest również odpowiedzialny za 
zgłoszenie towarów do wywozu poza obszar celny UE.  
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Spółka zwróciła się do organu z pytaniem, czy dokonywane transakcje można traktować jako 
eksport towarów opodatkowany w Polsce preferencyjną stawką VAT? 

Zdaniem organu transport towaru należało przyporządkować dostawie realizowanej przez 
nabywcę na rzecz kontrahenta. Spółka uznała natomiast, że transport towaru należało 
przyporządkować realizowanej przez nią dostawie na rzecz nabywcy. 

WSA podzielił stanowisko Spółki. Wskazał, że przy ustalaniu która dostawa jest ruchoma 
decydujące jest to, który z podmiotów organizuje transport towarów. Ponadto, konieczne jest 
ustalenie momentu, w którym nastąpiło przeniesienie na rzecz końcowego nabywcy prawa do 
rozporządzania towarem jak właściciel. Dopóki dostawa rozumiana jako przeniesienie prawa 
do dysponowania towarem jak właściciel nie jest powiązana z jego fizycznym przemieszeniem 
z jednego państwa do drugiego, dopóty dostawa ta nie może być uznana za dostawę ruchomą. 
Regulacje zawarte w art. 22 ust. 3 ustawy o VAT znajdują zastosowanie dopiero po uprzednim 
zidentyfikowaniu dostawy ruchomej w oparciu o reguły wyrażone m.in. w art. 22 ust. 2a ustawy 
o VAT.  

Jako że w rozpatrywanym stanie faktycznym do przeniesienia prawa do rozporządzania 
towarem jak właściciel dochodzi w kraju trzecim, przyjąć należy, że następuje ono po 
transporcie towaru poza granice UE. Brak jest zatem przeszkód do przypisania transportu do 
dostawy realizowanej przez Spółkę na rzecz nabywcy. 

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.05.2021 r., znak 0111-
KDIB3-1.4012.1012.2020.2.WN 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących 
zakup towarów i usług koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów 

Wnioskodawca zajmuje się produkcją i sprzedażą sprzętu elektroinstalacyjnego (PKD 27.33.Z) 
opodatkowana podatkiem VAT. W ramach tej działalności zatrudnia ponad 500 pracowników. 
Specyfika pracy na linii montażowej powoduje, że poszczególne stanowiska pracy 
umiejscowione są blisko siebie. Niesie to za sobą duże ryzyko bliskich kontaktów między 
pracownikami, w szczególności w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 
Wnioskodawca podejmuje więc różne środki zaradcze mające na celu ograniczenie ryzyka 
polegającego na uszczupleniu mocy produkcyjnych. W związku z epidemią COVID-19 
Wnioskodawca zakupił dwa koncentratory tlenu oraz dwa pulsoksymetry. Poprzez zakup 
powyższego sprzętu Wnioskodawca jako pracodawca, pragnie ograniczyć ryzyko zachorowania 
na COVID-19 wśród pracowników oraz dać możliwość skutecznego zwalczania objawów 
choroby. Dzięki takim sprzętom pracownicy mają możliwość szybszego powrotu do zdrowia, a 
co za tym idzie, do pracy.  

Przedmiotem wątpliwości jest kwestia dotycząca prawa do odliczenia podatku naliczonego z 
faktur dokumentujących zakup koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów. 
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Organ podatkowy ocenił, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku 
naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup koncentratorów tlenu oraz 
pulsoksymetrów. Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tj. w szczególności charakter 
zakupów, prowadzoną działalność produkcyjną w oparciu o bardzo dużą liczbę pracowników 
oraz stan epidemii, należy bowiem uznać, że zakup koncentratorów tlenu oraz pulsoksymetrów 
ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.05.2021 r., znak 0111-
KDIB3-1.4012.92.2021.2.ICZ 

Opodatkowanie dopłaty mającej na celu pokrycie straty bilansowej 

Wnioskodawca zawarł z Gminą - jedynym udziałowcem, umowy na mocy których wykonuje na 
rzecz Gminy usługi dotyczące utrzymaniu czystości i porządku, zimowym utrzymaniu, 
oczyszczaniu dróg i ulic na terenie Gminy, utrzymaniu terenów zielonych, utrzymaniu placów 
zabaw, stref aktywności, wysypiska śmieci, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
oraz administrowania cmentarza. Na mocy zawartych umów, Wnioskodawca otrzymuje 
wynagrodzenie ryczałtowe z każdej podpisanej umowy. Ponadto Wnioskodawca na mocy 
umów zawartych z odbiorcami świadczy usługi zbiorowego zaopatrzania w wodę i 
odprowadzania ścieków, jako przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Przeważającą działalność 
Wnioskodawcy stanowi działalność związana ze zbiorowym zaopatrzaniem w wodę i 
odprowadzaniem ścieków. Wnioskodawca osiągnął stratę. Zgodnie z treścią art. 177 § 1 KSH, 
umowa spółki może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej 
wysokości w stosunku do udziału. Zgodnie zaś z art. 179 § 1 KSH, dopłaty mogą być zwracane 
wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 
Umowa Spółki Wnioskodawcy przewiduje możliwość nakładania na Wspólników dopłat w § 4. 
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr (…) z dnia 28 grudnia 2020 roku 1. Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne (…) Spółka z o.o. z siedzibą w 
(…) postanawia nałożyć na Wspólników dopłaty w wysokości (…) (słownie: …) na każdy 
posiadany udział (… udziałów), łącznie (…) zł (słownie: …). Dopłaty miały na celu pokrycie straty 
wykazanej w rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 30 listopada 
2020 roku. 

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą problemu czy uiszczenie dopłaty mającej na celu pokrycie 
straty bilansowej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Organ podatkowy stwierdził, że otrzymana przez Wnioskodawcę rekompensata, na pokrycie 
kosztów wynikających ze świadczenia usług publicznych, którą Wnioskodawca na mocy umowy 
otrzymuje od Gminy, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług w 
rozumieniu art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT i tym samym podlega 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. To Gmina jako podmiot zobowiązany do 
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, jest de facto stroną, na rzecz której 
Wnioskodawca świadczy usługi, w zamian za wynagrodzenie w postaci rekompensaty. 
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PROCES LEGISLACYJNY 

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów. 

 

 

 

► PODATKI BEZPOŚREDNIE 

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE 

PDOP 

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.05.2021r., znak 0111-
KDIB1-3.4010.10.2021.1.PC 

Działalność w zakresie tworzenia projektów konstrukcji budowlanych na zlecenie 
klientów nie stanowi działalności rozwojowej i nie wypełnia definicji działalności B + R 

Wnioskodawca (spółka) zajmuje się tworzeniem projektów konstrukcji budowlanych, głównie 
konstrukcji żelbetowych oraz stalowych. Wykonywane w ramach działalności spółki czynności 
dotyczą modelowania konstrukcji, tworzenia dokumentacji obliczeniowej i rysunków 
złożeniowych, które następnie wykorzystywane są podczas prac budowlanych oraz produkcji 
warsztatowych wykonanych przez współpracujące ze Spółką zakłady prefabrykacji.  
Wnioskodawca podejmuje innowacyjne prace, dostosowane każdorazowo do indywidualnych 
preferencji klientów.  

Spółka zadała pytanie czy podejmowana przez nią działalność w zakresie tworzenia projektów 
konstrukcji budowlanych, w całości lub w którejś z części, stanowi działalność badawczo-
rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(dalej jako PDOP) oraz ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że prowadzona przez Wnioskodawcę 
działalność w zakresie tworzenia projektów konstrukcji budowlanych nie wypełnia definicji 
działalności B + R, gdyż przepisy o działalności badawczo-naukowej należy interpretować 
ściśle. Do działalności badawczo-rozwojowej można zaliczyć tylko te działania podatnika, które 
wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co oznacza, że 
aktywność podatnika winna być nastawiona na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, 
często o charakterze unikatowym (które nie mają odtwórczego charakteru), związane z 
postępem naukowym czy technologicznym. 
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Dyrektor KIS wskazał, że należy uznać, że prowadzona działalność Wnioskodawcy zawiera 
elementy twórczej działalności, której efektem są niewątpliwie opracowane projekty 
budowlane, podlegające stosownej ochronie prawnej. Jednak nie sposób stwierdzić, że 
prowadzone prace projektowe na zlecenie klientów w systematyczny sposób mają na celu 
zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych 
zastosowań tj. tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub 
usług. Z wniosku nie wynika, by poza posiadaną wiedzą Wnioskodawcy i wykorzystaniem 
dostępnych źródeł wiedzy, w związku z realizacją zleconych prac projektowych powstawała 
nowa wiedza w ramach systematycznie prowadzonej przez spółkę działalności naukowej. Prace 
projektowe mają jedynie na celu realizację zleceń kontrahentów w zakresie stawianych przez 
nich wymogów, z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i kompetencji Spółki. Tego rodzaju 
działalność sprowadza się w istocie do profesjonalnego świadczenia usług projektowych. 

Zdaniem organu, zlecenia kontrahentów mają co prawda indywidualny charakter, gdyż dotyczą 
różnych inwestycji budowlanych, niemniej jednak, świadczenie usługi projektowania 
budowlanego w przedstawiony we wniosku sposób nie wypełnia definicji działalności 
rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
uprawniającej do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową na gruncie tej ustawy. 

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.05.2021r., znak 0111-
KDIB2-1.4010.28.2021.2.BJ  

Podatek u źródła z tytułu udzielonej spółce licencji na korzystanie z oprogramowania 
dostarczonego w wyniku realizacji umowy na urządzeniu testowym 

Wnioskodawca jest polską spółką akcyjną należąca do Grupy kapitałowej prowadzącą 
działalność polegającą, m.in. na inżynierii otworów wiertniczych. Spółka korzysta z 
profesjonalnych usług związanych z jej działalnością, których wykonanie zleca podmiotom 
trzecim nieposiadającym na terytorium Polski siedziby lub zarządu oraz podlegającym w Polsce 
ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. 

Spółka podpisała umowę o współpracy na realizację projektu badawczego z niemieckim 
wykonawcą mającą na celu przetestowanie w działalności Spółki systemu będącego w 
posiadaniu niemieckiego podmiotu. Po zrealizowaniu wszystkich etapów projektu oraz 
dokonaniu zapłaty całości wynagrodzenia (suma kwot wpłaconych należności nie przekroczyła 
kwoty 2.000.000 zł), nastąpiło przeniesienie na Wnioskodawcę praw własności wszelkich 
urządzeń zamontowanych przez niemiecki podmiot w urządzeniu testowym.  

Na podstawie umowy niemiecki wykonawca w ramach wynagrodzenia udzielił Spółce 
nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie, nieodwołalnej, niewyłącznej oraz 
zbywalnej licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego w wyniku realizacji umowy 
na urządzeniu testowym. Wnioskodawcy udzielona jest niewyłączna licencja do używania 
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oprogramowania na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, 
wykonanie kopii zapasowej, diagnostyka i rozwiązywanie problemów. 

Wnioskodawca zadał pytanie, czy wskazane usługi mieszczą się w art. 21 ust. 1 ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych w korelacji do tego, czy Wnioskodawca jest 
zobowiązany do pobrania podatku u źródła na podstawie polsko-niemieckiej umowy o 
unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO)? 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że Wnioskodawca jako dokonujący płatności 
na rzecz kontrahenta zagranicznego (poniżej kwoty 2.000.000 zł), nie jest obowiązany do 
pobrania podatku u źródła na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 
1 i ust. 2 tej ustawy oraz art. 13 ust. 5 UPO, w odniesieniu do tej części należności, która 
związana będzie z nabyciem (na własność) praw autorskich od kontrahenta z Niemiec. 

Tym samym w takim zakresie w jakim wynagrodzenie za transfer praw autorskich nie stanowi 
należności licencyjnej, nie rodzi też obowiązku poboru podatku u źródła. 

Odnosząc się natomiast do należności z tytułu udzielonej spółce licencji na korzystanie z 
oprogramowania dostarczonego w wyniku realizacji umowy na urządzeniu testowym. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia jako płatnik zryczałtowanego 
podatku dochodowego od wypłaconych na rzecz tego podmiotu należności.  

W związku z tym, że spółka jest w posiadaniu certyfikatu rezydencji niemieckiego podmiotu, 
należności z tytułu udzielonej Wnioskodawcy licencji, opodatkowane będą według stawki 
wynikającej z art. 12 ust. 2 polsko-niemieckiej UPO, tj. stawki 5%. 

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 
r., sygn. akt I SA/Łd 141/21 

Serwery jako niestanowiące urządzeń przemysłowych na gruncie rozliczeń 
zagranicznych CIT 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną 
wskazującą, że wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego z 
tytułu nabycia Usług IT wskazanych we wniosku o interpretację objęte jest zakresem 
stosowania art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawy o 
PDOP), a w konsekwencji, że na Spółce ciążą obowiązki płatnika podatku u źródła w odniesieniu 
do usług: korzystania z przestrzeni dostępnej na serwerach centralnych (grupowych), dla 
potrzeb m.in. umieszczania, gromadzenia, przechowywania danych, plików, baz danych, 
skrzynek pocztowych, usług sieciowych. 

W ocenie Sądu, przy tak zakreślonych granicach skargi, na uwzględnienie zasługują zarzuty 
skarżącej odnoszące się do wadliwej wykładni prawa materialnego. Zdaniem Sądu, nie można 
zgodzić się z twierdzeniem Dyrektora KIS, że infrastrukturę informatyczną (serwery) 
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wymienioną we wniosku należy uznać za urządzenie przemysłowe i opodatkować należności 
związane z dostępem do serwerów. 

Sąd wskazał, iż organ interpretacyjny dokonał błędnej wykładni pojęcia "urządzenia 
przemysłowego" wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, uznając, że pojęcie 
to należy rozumieć maksymalnie szeroko, a w konsekwencji, kwalifikując do kategorii "urządzeń 
przemysłowych" zasoby serwerowni tj. urządzenia serwerowe, pamięci masowej. Na 
przeszkodzie takiemu rozumieniu omawianego pojęcia stoi w pierwszej kolejności wykładnia 
językowa przepisu, albowiem przy interpretacji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP nie 
można pomijać przymiotnika "przemysłowy", a więc "dotyczący przemysłu". 

PDOF 

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 maja 2021 r., 
sygn. akt I SA/Gd 203/21 

Organ podatkowy musi udzielić w interpretacji indywidualnej odpowiedzi na pytanie o 
działalność badawczo-rozwojową 

Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył podatnika, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie 
interpretacji indywidualnej potwierdzającej jego prawo do zastosowania ulgi IP Box. Organ 
podatkowy odmówił wydania interpretacji ze względu na brak uzupełnienia przez 
wnioskodawcę informacji, czy prowadzona przez niego działalność ma charakter działalności 
badawczo-rozwojowej. 
 
Podatnik nie zgodził się z odmową wydania interpretacji indywidualnej wskazując, że organy 
podatkowe powinny, na podstawie przedstawionego stanu faktycznego udzielić odpowiedzi, 
czy prowadzona działalność jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca ust. 
2 w zw. z art. 5a pkt 38–40 ustawy o PDOF. 
 
Stanowisko podatnika poparł WSA w Gdańsku, stwierdzając, że wezwanie do uzupełnienia 
wniosku organ podatkowy musi ograniczyć do danych, które nie doprowadzą do przerzucenia 
ciężaru wykładni na wnioskodawcę. Jednocześnie organ wydając interpretację indywidualną 
nie może ograniczać obowiązku jej udzielania wyłącznie do ustaw zawierających w nazwie 
prawo podatkowe. Tym samym, organ podatkowy nie może żądać od podatnika oceny 
prawno-podatkowej, tylko sam jest zobligowany do jej przedstawienia. 
 

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 16 kwietnia 2021 
r., sygn. akt I SA/Po 828/20 

Obniżenie wartości wkładu w spółce komandytowej jako neutralne podatkowo 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, iż 
zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej nie oznacza wystąpienia 



 

 
 

8 

wspólnika ze spółki komandytowej. Tym samym wypłata przez spółkę komandytową na rzecz 
wspólnika środków pieniężnych lub przekazanie części majątku spółki tytułem zmniejszenia 
udziału kapitałowego nie spowoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu w 
rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: jako 
PDOF). Wypłacone środki nie powodują u wspólnika przysporzenia majątkowego, gdyż 
wspólnik odzyskuje w ten sposób część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki jako 
jego wkład.  

Sąd uznał, że skoro ustawodawca nie zdecydował się wprowadzić wyraźnej normy nakazującej 
opodatkowanie częściowego zwrotu wkładu ze spółki osobowej, brak jest nadto podstaw do 
uznania, że zwrot części kapitału należy uznać za dochód do opodatkowania. 

Powołane przez organ przepisy art. 14 ust. 2 pkt 16, a także art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF 
nie mogą mieć w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji zastosowania. Nie dotyczą bowiem 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymanego przez wspólnika 
zwrotu (wycofania) części wkładu wniesionego do spółki komandytowej. W świetle art. 14 ust. 
2 pkt 16 oraz art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o PDOF moment opodatkowania wypłaty z tytułu 
udziału w spółce został bowiem odroczony do chwili całkowitego z niej wystąpienia. 

 W związku z powyższym należy uznać, że zarzut naruszenia wskazanych w skardze przepisów 
prawa materialnego przez ich błędną wykładnię jest w pełni uzasadniony. 

PROCES LEGISLACYJNY 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 
r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od 
dochodów spółek kapitałowych 

 

Rozporządzenie określa się wzór: 

1) deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek 
kapitałowych (CIT-8E), 

2)  załącznika do deklaracji CIT-8E – informacji o wysokości przychodów i innych danych 
uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ),  

Wzory stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 
2020 r. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000091201.pdf  

► PODATEK AKCYZOWY 

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000091201.pdf
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Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.05.2021 r., znak 0111-KDIB3-
3.4013.50.2021.1.JS 

Zabezpieczenie ryczałtowe 

Wnioskodawca posiada zezwolenie Naczelnika Urzędu Skarbowego na prowadzenie składu 
podatkowego produkcji wyrobów akcyzowych. Jednym z warunków do wydania zezwolenia 
jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego. Wnioskodawca spełnił ten warunek składając 
zabezpieczenie akcyzowe w postaci zabezpieczenia ryczałtowego – stanowiącego 30% 
zabezpieczenia generalnego. Ponadto, złożył zabezpieczenie akcyzowe w postaci 
zabezpieczenia ryczałtowego – stanowiącego 30% zabezpieczenia generalnego z tytułu 
dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych oraz zabezpieczenie akcyzowe z tytułu 
przemieszczania wyrobów akcyzowych na terytorium kraju i w eksporcie. Wyrobem akcyzowym 
w działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest płyn do papierosów elektronicznych. 

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku saldowania ryczałtowego zabezpieczenia 
akcyzowego oraz możliwości przekroczenia dziennego „limitu” kwoty zobowiązania 
podatkowego, w stosunku do kwoty złożonego zabezpieczenia ryczałtowego. 

Organ podatkowy ocenił, że przeciwieństwie do zabezpieczenia generalnego, zabezpieczenie 
ryczałtowe przyznane Wnioskodawcy nie wymaga saldowania na karcie papierowej bądź e-
karcie w systemie EMCS. Brak tego obowiązku w założeniu ustawodawcy ma ułatwiać 
działalność podmiotom zobowiązanym do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Podstawową 
zaletą zabezpieczenia ryczałtowego dla stosującego go podmiotu jest jego ograniczona 
wysokość w stosunku do zabezpieczenia generalnego, stanowiąca 30% kwoty zabezpieczenia 
generalnego, do którego złożenia zobowiązany byłby ten podmiot. Fakt ten umożliwia przede 
wszystkim obniżenie kosztów bieżących dla podmiotów, które prowadzą działalność z 
wykorzystaniem wyrobów akcyzowych. 

Podmiot stosujący zabezpieczenie ryczałtowe na poziomie 30% zabezpieczenia generalnego 
nie ma obowiązku stosowania „limitów” dziennych, tj. nieprzekraczania dziennej wysokości 
zobowiązania podatkowego ponad ustaloną kwotę zobowiązania ryczałtowego. Istotnym jest 
jedynie, by w ostatecznym rozrachunku należny podatek akcyzowy (oraz ewentualna opłata 
paliwowa w przypadku wyrobów objętych tą opłatą) zostały uiszczone w należnej wysokości. 
W przypadku m.in. zmiany maksymalnych kwot zobowiązań podatkowych, Wnioskodawca 
powinien złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o ponowne ustalenie 
wysokości stosowanego przez nią zabezpieczenia ryczałtowego. 

PROCES LEGISLACYJNY 

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów. 
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► PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE 

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów. 

PROCES LEGISLACYJNY 

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów. 

► PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE 

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów. 

PROCES LEGISLACYJNY 

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów. 
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