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Część 1: Wprowadzenie.
Celem niniejszej analizy jest wskazanie przepisów podatkowych regulujących podatek
dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek
akcyzowy, które mogą mieć związek z pomocą publiczną.

1. Źródła prawa podatkowego w Polsce
Prawne podstawy nakładania obowiązków podatkowych stanowi obowiązująca od dnia 17
października 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483). W art. 217 ustawodawca postanowił, że nakładanie podatków oraz innych
danin

publicznych,

a

także

określanie

podmiotów

opodatkowania,

przedmiotów

opodatkowania, stawek podatkowych, kategorii podmiotów zwolnionych od podatków oraz
zasad przyznawania ulg i umorzeń podatkowych może następować wyłącznie w drodze
ustawy.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 8 Konstytucji jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba
że Konstytucja stanowi inaczej. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego
zawarte jest unormowanie sprzeczne z określonym przepisem Konstytucji, stosuje się
przepis Konstytucji. Miejsce Konstytucji w systemie źródeł prawa podatkowego wymaga
nadto, aby proces jego wykładni przebiegał w taki sposób, by dokonana interpretacja była
zgodna z Konstytucją. W tej kwestii należy zwrócić uwagę na wytyczne Trybunału
Konstytucyjnego, zawarte w uchwale z dnia 6 września 1995 r., sygn. W 20/94
(Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 1995, nr 1, poz. 6, cz. II, s. 258-265), który
wskazuje, iż w sytuacji, gdy jest możliwe takie wyłożenie przepisu, aby pozostawał on w
zgodzie z Konstytucją, należy z tej możliwości skorzystać, odrzucając taką drogę
interpretacji, która prowadzi do odczytania przepisu jako niekonstytucyjnego.
Na polski system podatkowy składa się kilkanaście podatków. Pojęcie podatku zostało
zdefiniowane w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne
świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy,
wynikające z ustawy podatkowej. Przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się również do
opłat i innych niepodatkowych należności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, oraz
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opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.
Zasadniczy podział podatków jest następujący:
a) bezpośrednie:
-

podatek dochodowy od osób fizycznych,

-

podatek dochodowy od osób prawnych,

-

podatek od spadków i darowizn,

-

podatek od czynności cywilnoprawnych,

-

podatek rolny,

-

podatek leśny,

-

podatek od nieruchomości,

-

podatek od środków transportowych,

-

podatek od posiadania psów,

b) pośrednie:
-

podatek od towarów i usług

-

podatek akcyzowy,

-

podatek od gier.

Część materialna ogólna i część proceduralna prawa podatkowego została uregulowana
przepisami Ordynacji podatkowej.

Niniejsza analiza obejmuje kwestie udzielania pomocy publicznej związanej z podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem
akcyzowym.

Podatek

dochodowy

od

osób

fizycznych

jest

regulowany

przepisami

zawartymi

w

następujących aktach prawnych:
-

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),

-

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
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niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930)
wraz z aktami wykonawczymi (patrz: Załącznik nr 1).

Podatek

dochodowy

od

osób

prawnych

regulowany

jest

przepisami

zawartymi

w

następujących aktach prawnych:
-

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.
U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

-

ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. nr 183, poz. 1353)

wraz z aktami wykonawczymi (patrz: Załącznik nr 2).

Podatek akcyzowy jest regulowany poprzez przepisy:
-

ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z
późn. zm.)

wraz z aktami wykonawczymi (patrz: Załącznik nr 3).

2. Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków
związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (98/C 384/03)
W 1998 r Komisja przyjęła tekst obwieszczenia, którego celem było wyjaśnienie kwestii
przesłanek dla przyjęcia, że dany środek podatkowy stanowi pomoc publiczną w
rozumieniu przepisów traktatowych. W obwieszczeniu tym zawarto klika bardzo istotnych
wskazówek

co

do

sposobu

pojmowania

i

zalecanego

sposobu

działania

państw

członkowskich w zakresie stosowania różnorodnych środków podatkowych, tak by nie stały
one w sprzeczności z regulacjami w zakresie pomocy publicznej.

Zdaniem

Komisji

niektóre

ogólne

środki

podatkowe

mogą

hamować

właściwe

funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W związku z funkcjonującymi regulacjami w
zakresie pomocy publicznej i eliminowania ewentualnego zakłócenia konkurencji w
odniesieniu do takich środków obowiązuje system uprzedniego zatwierdzania przez
Komisję. Państwa Członkowskie nie mogą stosować proponowanych środków pomocowych
(w tym w zakresie podatków) do momentu, aż Komisja je zatwierdzi. Komisja bada
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zgodność pomocy nie co do formy, którą może ona przybierać, ale co do jej skutku.
Komisja może zadecydować, że Państwo Członkowskie musi zmodyfikować lub unieważnić
pomoc, którą Komisja uzna za niezgodną ze wspólnym rynkiem. W przypadku gdy pomoc
została już zrealizowana z naruszeniem reguł proceduralnych, Państwo Członkowskie musi
z zasady odzyskać ją od odbiorcy/odbiorców.
Ponieważ "wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę
handlową między Państwami Członkowskimi". W zastosowaniu reguł wspólnotowych w
zakresie pomocy publicznej nie jest istotne czy środek jest środkiem podatkowym, jako że
art. 87 ma zastosowanie do środków pomocowych "w jakiejkolwiek formie". Aby zostać
nazwanym pomocą, środek musi wypełnić kryterium kumulacji opisane poniżej.
Po pierwsze, środek musi przyznawać odbiorcom przywileje zwalniające ich z obciążeń,
które normalnie są pobierane z ich budżetu. Przywileje mogą być zapewniane poprzez
zmniejszenie obciążeń podatkowych firmy na różne sposoby, takie jak:
- zmniejszenie w podstawie opodatkowania (takie jak specjalne potrącenia, specjalna albo
przyśpieszana adaptacja amortyzacji lub wprowadzanie rezerw do bilansu),
- całkowite albo częściowe zmniejszenie wartości podatku (takie jak zwolnienie albo kredyt
podatkowy),
- odroczenie, umorzenie albo nawet specjalne ponowne wyznaczenie terminu spłaty
zobowiązania podatkowego.
Po drugie, korzyść musi być przyznana przez państwo albo ze środków publicznych.
Strata wpływów podatkowych jest równoznaczna z konsumpcją środków publicznych w
formie wydatków finansowych. Niniejsze kryterium ma także zastosowanie do pomocy
przyznawanej w Państwach Członkowskich przez władze regionalne lub lokalne. Ponadto
wsparcie publiczne może być dostarczane zarówno przez podatkowe przepisy natury
ustawodawczej, wykonawczej albo administracyjnej, jak i przez działania faktyczne władz
podatkowych.
Po trzecie, środek musi wpływać na konkurencję i handel pomiędzy Państwami
Członkowskimi. W tym zakresie przyjmuje się, że beneficjent środków wykonuje
działalność gospodarczą niezależnie od statusu prawnego beneficjenta czy środków
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finansowania. Kryterium wpływu na handel jest spełnione, jeżeli beneficjent prowadzi
działalność gospodarczą związaną z handlem pomiędzy Państwami Członkowskimi. Sam
fakt, że pomoc wzmacnia pozycję firmy w porównaniu z pozycją innych firm będących
konkurentami w wewnątrzwspólnotowym handlu, jest wystarczający do wyciągnięcia
wniosku, że ma to wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy. Na zmianę takiego stanowiska
nie wpływa ani to, że pomoc jest względnie małej wartości ani to, że beneficjent jest
małym przedsiębiorstwem lub jego udział na rynku wspólnotowym jest bardzo mały, ani
również to, że beneficjent nie eksportuje lub eksportuje prawie wszystkie swoje produkty
poza Wspólnotę.
Po czwarte środek pomocy musi być określony albo dostępny nie dla wszystkich, czyli
promować "niektórych przedsiębiorców lub produkcję niektórych towarów". Selektywna
korzyść, o której mowa, może być rezultatem stosowania odstępstw od przepisów
podatkowych ustawodawczych, wykonawczych albo administracyjnych albo od uznaniowej
praktyki ze strony władz podatkowych. Jednakże selektywna natura środków może być
usprawiedliwiana przez "naturę albo ogólny porządek systemu" Jeżeli tak, środek nie jest
uważany za będący pomocą w znaczeniu określonym w art. 87 ust. 1 Traktatu.
Środki

podatkowe,

które

są

dostępne

dla

wszystkich

podmiotów

gospodarczych

działających w Państwie Członkowskim, są w zasadzie środkami ogólnymi. Środki te
muszą być faktycznie dostępne dla wszystkich firm na równych prawach i nie mogą być
zmniejszane co do zakresu, na przykład poprzez uznaniowe decyzje państwa dotyczące ich
przyznawania lub poprzez inne czynniki, które ograniczają ich praktyczne skutki. Ten
wymóg nie umniejsza władzy Państw Członkowskich do możliwości podejmowania decyzji
w sprawie polityki gospodarczej, którą uważają one za najbardziej stosowną, w
szczególności do rozszerzania obciążeń podatkowych, w przypadku gdy wydają się
odpowiadać różnym czynnikom produkcji.
Nie stanowią pomocy publicznej, pod warunkiem że mają takie samo zastosowanie do
wszystkich firm i do produkcji wszystkich towarów:
•

środki podatkowe czysto formalnej natury (na przykładu ustalenie stawki
podatkowej, reguły amortyzacji i reguły dotyczące ponoszenia strat; przepisy
przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu albo unikaniu opodatkowania),

•

środki spełniające cele ogólnej polityki gospodarczej poprzez zmniejszenie
obciążeń podatkowych związanych z pewnymi kosztami produkcji (badania i
rozwój (R&D), środowisko, szkolenia, zatrudnienie).
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Fakt, że niektóre firmy albo sektory odnoszą korzyści większe niż inne z tytułu niektórych
z tych środków podatkowych, niekoniecznie oznacza, że wchodzą one w zakres reguł
konkurencji

rządzących

pomocą

publiczną.

A

zatem

środki

zaprojektowane

dla

zmniejszenia opodatkowania pracy przeznaczone dla wszystkich firm mają względnie
większy skutek w przemysłach pracochłonnych niż w przemysłach kapitałochłonnych, ale
niekoniecznie tworzą pomoc publiczną. Podobnie zachęty podatkowe dla inwestycji w
środowisko, R&D albo szkolenia faworyzują jedynie firmy, które podejmują taką
inwestycję, ale również niekoniecznie tworzą pomoc publiczną.
Główne kryterium w stosowaniu art. 87 ust. 1 do środków podatkowych jest takie, że
środek, faworyzując niektórych przedsiębiorców w Państwie Członkowskim, zapewnia
wyjątek od zastosowania systemu podatkowego. Odpowiedni wspólny system powinien
być zatem wcześniej określony. Dlatego należy zbadać, czy wyjątek od systemu albo
zróżnicowanie w tym systemie są usprawiedliwiane "przez naturę albo ogólny układ"
systemu podatkowego, to znaczy, czy pochodzą one bezpośrednio od podstawowych albo
kierujących zasad systemu podatkowego w zainteresowanym Państwie Członkowskim.
Jeżeli ten przypadek nie zachodzi, wtedy mówimy o pomocy publicznej.
Zdaniem Komisji środki, których zakres rozciąga się na całe terytorium państwa,
wymykają się kryterium specyficzności ustanowionemu w art. 87 ust. 1. Środki, które w
swoim zasięgu są regionalne albo lokalne, mogą faworyzować niektórych przedsiębiorców,
Przepisom art. 87 podlegają również środki o charakterze sektorowym. Podobnie
traktować należy środki, które faworyzują jedynie krajowe produkty. Ponadto Komisja
zajęła stanowisko, że środek, który jest ukierunkowany na wszystkie sektory będące
przedmiotem międzynarodowej konkurencji, stanowi pomoc. 1
Pomoc publiczną mogą stanowić również zwolnienia z podatków lokalnych albo podatków
dochodowych

uzależniane

od

statusu

właścicielskiego

(np.

dotyczące

wyłącznie

przedsiębiorstw publicznych). Zdaniem Komisji stanowić pomoc publiczną będą również
przywileje podatkowe ograniczone do niektórych typów przedsiębiorstw ( ze względu na
wykonywane przez nich funkcje np. usługi pośrednictwa, koordynacji itp.) lub niektóre
rodzaje produkcji. Jeżeli przywileje takie faworyzują określonych przedsiębiorców lub
produkcję określonych towarów Stanowic będą pomoc publiczną.

1
Np. ustalenie stawki podatkowej w Irlandii na poziomie 10% dla przedsiębiorstw stricte produkcyjnych, zostało
uznane przez Komisję Europejską za nielegalne (za: Decyzja KE z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie Irlandzkiego
podatku korporacyjnego - SG(98)D/7209).
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Komisja wypowiedziała się także w sprawie powstawania pomocy publicznej w sytuacji
uznaniowych praktyk administracji wskazując, że każda decyzja administracji, która na
interpretując ogóle reguły podatkowe przynosi korzyść indywidualnemu przedsiębiorcy z
zasady podlega domniemaniu wystąpienia pomocy publicznej. Stąd istotne jest zapewnienie
przejrzystości podejmowanych decyzji i ich faktyczne oparcie w ogólnych regułach
podatkowych,

co

będzie prowadzić

do

uchylenia

domniemania

wystąpienia pomocy

publicznej.
W Obwieszczeniu Komisja wskazała także na niewystępowanie pomocy publicznej przy
stosowaniu

środków,

których

racjonalne

gospodarcze

uzasadnienie

powoduje

ich

niezbędność dla efektywnego funkcjonowania systemu podatkowego. Nie jest pomocą
publiczną np. stosowanie progresywnej skali podatkowej, gdyż usprawiedliwia jej stosowanie
redystrybucyjny cel podatku.
Wreszcie warto zauważyć, że nawet środki, których stosowanie stanowi o istnieniu pomocy
publicznej mogą być uznane za zgodne z przepisami Traktatu, ze względu na spełnienie
przesłanek art. 87 ust 2 i 3 Traktatu.
3. Pojęcie

pomocy

publicznej

na

tle

orzecznictwa

ETS

związanego

z

zagadnieniami podatkowymi
W celu zakwalifikowania działania polegającego na interwencji państwa w formach, które
prowadzą do obniżenia kosztów normalnie obciążających budżet przedsiębiorstwa jako
pomocy publicznej, należy dokonać wykładni przesłanek, przewidzianych w art. 87 ust. 1
Traktatu Wspólnot Europejskich: Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w
niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy
użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem
konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych
towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę
handlową między Państwami Członkowskimi.
Według utrwalonego orzecznictwa pojęcie pomocy jest bardziej ogólne niż pojęcie subwencji,
ponieważ obejmuje ono nie tylko świadczenia pozytywne, takie jak same subwencje, ale
również instrumenty, które w różnej formie zmniejszają zwykłe obciążenia budżetu
przedsiębiorstwa, i które przez to, mimo że nie są subwencjami w ścisłym znaczeniu tego
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słowa, mają taki sam charakter i identyczne skutki 2 . Wynika z tego, że instrument, poprzez
który władze publiczne przyznają niektórym przedsiębiorstwom zwolnienie podatkowe, które
wprawdzie

nie

jest

związane

z

przekazaniem

zasobów

państwowych,

ale

stawia

beneficjentów w lepszej sytuacji finansowej niż innych podatników, stanowi pomoc państwa
w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE. Tak samo może stanowić pomoc państwa działanie
polegające na przyznaniu niektórym przedsiębiorstwom obniżenia podatku lub odroczenia
płatności należnego w zwykłym trybie podatku.
Artykuł 87 ust. 1 WE wskazuje, że pomoc sprzyjająca niektórym przedsiębiorstwom lub
produkcji niektórych towarów – czyli pomoc selektywna – jest zabroniona. Zwolnienie
podatkowe, które nie ma zastosowania do wszystkich przedsiębiorców, nie może zostać
uznane za ogólny instrument polityki podatkowej bądź ekonomicznej 3 . Jeżeli zatem dana
korzyść odbiega od powszechnego systemu podatkowego, a nie uzasadnia takiego
odstępstwa charakter ani struktura systemu podatkowego, do którego należy to odstępstwo,
to

przyznanie

opodatkowania,
uprzywilejowaniu

korzyści
lecz

nie

jest

wynika

finansowania

z

uzasadnione
celu

koncepcją

ustawodawcy

niektórych

działania

krajowego,

przedsiębiorstw

ergo

bądź

techniką

polegającego
jest

na

działaniem

selektywnym.
Komisja Europejska stoi na stanowisku, że środki podatkowe, które są dostępne dla
wszystkich przedstawicieli gospodarczych działających w Państwie Członkowskim, są w
zasadzie środkami ogólnymi. 4 Jeżeli zatem, dany środek podatkowy nie faworyzuje
niektórych przedsiębiorców, poprzez np. uznaniowe działania państwa dotyczące jego
przyznania, to wtedy – co do zasady – można uznać, że nie stanowi on pomocy publicznej.
Tym niemniej Komisja dopuszcza możliwość w miarę swobodnego kreowania przez Państwo
własnej polityki gospodarczej, np. poprzez wspieranie działań zmierzających do ochrony
środowiska, bądź zwiększenie nakładów na prace badawczo-rozwojowe, które nawet jeżeli
będą faworyzować niektóre przedsiębiorstwa, bądź sektory gospodarki, to nie zawsze będą
stanowić

pomoc

publiczną.

Istotne

jest,

aby

dany

wyjątek

od

ogólnego

systemu

podatkowego, lub jego selektywne podejście, było usprawiedliwione przez naturę albo
ogólny układ owego systemu. 5 Podejście takie, zostało zaprezentowane w wyroku w sprawie

2

Pkt 38 wyroku z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie C-143/99 Adria-Wien Pipeline i Wietersdorfer & Peggauer
Zementwerke; pkt 90 wyroku z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C-501/00 Hiszpania przeciwko Komisji; pkt 77
wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02 Włochy przeciwko Komisji.
3
Pkt 99 wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02Włochy przeciwko Komisji; pkt 49 wyroku z dnia 15
grudnia 2005 r. w sprawie C-148/04 Unicredito Italiano.
4
Pkt 13 Obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z
bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. C 384/3, 10.12.1998).
5
Tamże pkt 16.
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173/73 pomiędzy Włochami a Komisją, gdzie Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził,
że jakikolwiek środek przeznaczony częściowo albo całkowicie do zwolnienia firm w
konkretnym sektorze od obciążeń wynikających z normalnego stosowania ogólnego systemu
„bez istniejących tam jakichkolwiek usprawiedliwień dla tego zwolnienia na podstawie natury
albo ogólnego układu tego systemu” tworzy pomoc publiczną. 6
Z uwagi na harmonizację systemu podatku od towarów i usług, pozwalającą na przyjęcie
znacznie bardziej jednolitych reguł stosowania opodatkowania przedsiębiorców w tym
zakresie niż w przypadku podatków dochodowych, właśnie instrumenty związane z
podatkami dochodowymi mogą powodować powstawanie pomocy publicznej. Zdaniem
Europejskiego

Trybunału

Sprawiedliwości

chociaż

podatki

bezpośrednie

należą

do

kompetencji państw członkowskich, to jednak powinny one wykonywać te kompetencje
z poszanowaniem prawa wspólnotowego (tak np. wyroki: z dnia 11 sierpnia 1995 r.
w sprawie C-80/94 Wielockx, Rec; z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie C-39/04 Laboratoires
Fournier; z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-513/03 Van Hilten-van der Heijden). Oznacza
to, że rozwiązania podatkowe będą podlegać ocenie również pod kątem respektowania art.
87 – 88 Traktatu WE.
Zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia pomocy publicznej, wiąże się ze
środkami podatkowymi, które obejmują swym zasięgiem obszar całego kraju, a nie różnicują
przedsiębiorców lokalnie, obejmując swym zasięgiem podmioty wyłącznie z jednego obszaru
państwa. W takiej sytuacji można dowodzić, że nie jest spełniony warunek selektywności
pomocy. Z taką sytuacja miał do czynienia Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C88/03 7

pomiędzy

Republiką

Portugalii

a

Komisją

Europejską.

Władze

portugalskie

wprowadziły z życie ramy prawne, określające warunki autonomii finansowej archipelagów
Azorów i Madery. Dzięki tym przepisom, regiony autonomiczne zostały m.in. uprawnione do
obniżania stawek podatków dochodowych obowiązujących w tych regionach do granicy 30%
stawek przewidzianych w ustawodawstwie krajowym. 8 Obniżenie stawki dla wszystkich
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, podlegających
opodatkowaniu w regionie Azorów następowało automatycznie, ponieważ było stosowane z
mocy prawa do wszystkich podmiotów gospodarczych. Należy jednak podkreślić, że
wysokość obniżenia stawki podatkowej, była niejednolita, i w odniesieniu do osób fizycznych
wynosiła 20%, a w przypadku osób prawnych 30%. 9

6
7
8
9

Tamże pkt 15.
Wyrok z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03 Republika Portugalii przeciwko Komisji Europejskiej.
Pkt 12 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
Pkt 14 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
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Komisja Europejska uznała, że w ww. przypadku element selektywności jest spełniony,
bowiem przedsiębiorstwa mające siedzibę w określonym regionie Portugalii uzyskują
korzyść, która nie jest dostępna dla przedsiębiorstw, które chcą wykonywać podobną
działalność gospodarczą w innych regionach Portugalii. Zdaniem Komisji, badanie sytuacji
pod kątem wystąpienie elementu selektywności pomocy, powinno opierać się na porównaniu
sytuacji dwóch grup przedsiębiorców, znajdujących się w takich samych ramach odniesienie
z założeniem, że jedna grupa jest beneficjentem korzyści, natomiast druga – nie. Praktyka
Komisji polega na uznawaniu za pomoc publiczną systemów podatkowych, które są
stosowane na określonych terytoriach i które mają charakter korzystniejszy od systemu
ogólnokrajowego. 10 Co więcej, Komisja wskazuje, że obniżenie stawki opodatkowania nie
jest uzasadnione charakterem bądź strukturą portugalskiego systemu podatkowego,
ponieważ „nie wynika ze stosowania zasad proporcjonalności lub progresji podatkowej, lecz
sprzyja przedsiębiorstwom mającym siedzibę w określonym regionie, niezależnie od ich
sytuacji finansowej, celów w zakresie rozwoju regionalnego, którym ma ono służyć.” 11
Strona portugalska w sporze przed ETS podkreślała, że w odniesieniu do oceny wystąpienia
selektywności pomocy, Komisja błędnie przyjęła jako ramy odniesienia całe terytorium kraju.
Jeśli korzyści podatkowe o zasięgu ograniczonym do części terytorium przyznawane są przez
władze

regionalne

lub

lokalne

w odniesieniu

do

części

terytorium

objętego

ich

kompetencjami, tłem odniesienia powinien być dany region zwłaszcza, jeśli dane korzyści
mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw podlegających opodatkowaniu w tym
regionie. 12
ETS dokonując rozstrzygnięcia sprawy przychylił się do stanowiska Portugalii twierdząc, że w
celu określenia, czy dany środek jest selektywnym i stanowi korzyść dla niektórych
przedsiębiorstw, istotne jest określenie odpowiedniego tła, które będzie odzwierciedlało
normalną stawkę opodatkowania. W tym zakresie ramy odniesienia niekoniecznie winny
odnosić się do obszaru całego kraju. W sytuacji, gdy organ regionalny bądź lokalny posiada
status prawny, który daje mu wystarczającą autonomię w stosunku do organów centralnych,
to właśnie terytorium, na którym organ regionalny lub lokalny sprawuje swoją władzę,
stanowi owe tło właściwe. 13
ETS

wskazał

tym

samym,

że

nie

może

mieć

miejsca

sytuacja

automatycznego

klasyfikowania obniżenia stawki podatkowej wobec przedsiębiorców w danym regionie

10
11
12
13

Pkt
Pkt
Pkt
Pkt

22 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
25 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
39 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
56-58 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
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państwa, jako działania selektywnego. W celu ustalenia, czy dany środek jest selektywnym,
należy zbadać, czy został on przyjęty przez organ lokalny bądź regionalny w ramach ich
prerogatyw,

oraz

sprawdzić

czy

ma

on

faktyczne

zastosowanie

wobec

wszystkich

przedsiębiorstw mających siedzibę na danym terytorium.
W sytuacji, gdy regionalne stawki podatkowe są niższe od pułapów obowiązujących na
poziomie krajowym, pomoc publiczna może wystąpić, jeżeli 14 :
-

rząd centralny podejmuje jednostronnie decyzję o zastosowaniu na określonym
obszarze kraju stawki podatkowej niższej od stawki krajowej,

-

władze lokalne ustalą, w ramach posiadanych kompetencji autonomicznych względem
władz centralnych, stawkę podatkową niższą od stawki krajowej.

W drugim przypadku, aby decyzja mogła zostać uznaną za podjętą w ramach wykonywania
autonomicznych kompetencji, konieczne jest, aby została ona podjęta przez władze
regionalne lub lokalne posiadające na gruncie konstytucyjnym status polityczny lub
administracyjny odrębny od statusu rządu centralnego. Dalej, władze centralne nie powinny
mieć możliwości ingerencji w treść decyzji, a ponadto wszelkie możliwe konsekwencje
finansowe wynikające z obniżenia stawki podatkowej wobec przedsiębiorstw działających w
danym regionie nie mogą być wyrównywane przez subwencje rządu centralnego bądź innych
regionów.

Konkludując,

organ

władz

regionalnych

bądź

lokalnych,

musi

posiadać

odpowiednie kompetencje do kształtowania stawek podatkowych na własnym terytorium
niezależnie

od

władz

centralnych,

oraz

powinien

ponosić

finansowe

konsekwencje

zastosowania tego środka.
Nawiązując do przedmiotu sporu pomiędzy Portugalią a Komisją Europejską, Trybunał po
przeprowadzeniu analizy sytuacji polityczno-administracyjnej regionu Azorów oraz jego
autonomii względem rządu centralnego, przychylił się do stanowiska reprezentowanego
przez Komisję Europejską uznając, że obniżenie stawek podatkowych nie było uzasadnione
charakterem lub strukturą portugalskiego systemu podatkowego.

Większe prawdopodobieństwo wystąpienia pomocy publicznej, pojawia się w sytuacji,
zróżnicowanego i uznaniowego podejścia władz podatkowych do takiej samej kategorii
przedsiębiorców,

będących

w

administracyjne

postanowienia

podobnej
zawierają

sytuacji.

Komisja

wyłącznie

jest

zdania,

interpretację

że

ogólnych

dopóki
reguł

podatkowych, nie powodują domniemania wystąpienia pomocy publicznej. Jednakże,
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nieprzejrzystość decyzji podejmowanych przez władze i swoboda ich działania, wspiera
domniemanie wystąpienia pomocy publicznej 15 , wiąże się bowiem z wystąpieniem elementu
selektywności. Z podobnym tematem zmierzył się ETS w sprawie C-66/02 16 pomiędzy
Republiką Włoską a Komisją Europejską.
Sporna sytuacja dotyczyła m.in. możliwości zastosowania przez rząd włoski mechanizmu
obniżenia stopy podatku dochodowego oraz zwolnienia z podatków 17 . Środki te były
skierowane do podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności bankowej i zdaniem
Komisji, zachodziło podejrzenie, że stanowią one niedozwoloną pomoc publiczną, o której
mowa w art. 87 ust. 1 TWE.
Analizując spełnienie przesłanki selektywności pomocy, Trybunał zauważył, że podmiotami
uprawnionymi do uzyskania wspomnianych wyżej korzyści, były wyłącznie przedsiębiorstwa
z sektora bankowego. Co więcej, w obrębie sektora bankowego, z ulg mogły korzystać
wyłącznie

przedsiębiorstwa

będące

przedmiotem

przekształceń

własnościowych

(przekształcenia polegały na zmianie banków publicznych w spółki akcyjne). Ponieważ,
środki nie były stosowane wobec wszystkich podmiotów gospodarczych, nie zostały przez
ETS uznane za ogólne środki polityki podatkowej lub gospodarczej.

W sprawie C-148/04 18 Unicredito stało na stanowisku, że obniżka podatku nie narusza –
m.in. – art. 87 ust. 1, ponieważ nie jest środkiem selektywnym, lecz przeciwnie, środkiem o
ogólnym charakterze i że (…) dokonane w niej rozróżnienie jest uzasadnione istotą i
strukturą systemy podatkowego 19 . Natomiast Trybunał w swojej ocenie, podkreślił, że

14

Pkt 63-66 wyroku ETS w sprawie C-88/03.
Tamże pkt 22.
16
Wyrok z dnia 15 grudnia 2005 r.
17
Pełen katalog ulg podatkowych, w odniesieniu do których Komisja Europejska wniosła zastrzeżenia, przedstawiał
się następująco:
- obniżenie stopy podatku dochodowego do 12,5% przez pięć kolejnych lat podatkowych dla banków, które
dokonują połączenia lub podobnej restrukturyzacji, pod warunkiem że zyski zostaną zgromadzone w specjalnej
rezerwie, która nie może zostać naruszona przez okres trzech lat; zyski zgromadzone w specjalnej rezerwie nie
mogą przekroczyć 1,2% różnicy pomiędzy sumą wierzytelności i zobowiązań banków uczestniczących w połączeniu
a sumą wierzytelności i zobowiązań największego banku uczestniczącego w tej operacji,
- neutralność podatkowa w odniesieniu do transakcji cesji zwrotnej na podmiot, który wniósł składniki majątku
trwałego i aktywa, które nie są konieczne do realizacji celu spółki, a które zostały wcześniej przeniesione na spółki
bankowe,
- stosowanie stałego opodatkowania zamiast podatku należnego w zależności od transakcji, o których mowa
powyżej,
- neutralność podatkowa w odniesieniu do podatku gminnego należnego od powiększonej wartości nieruchomości w
związku z tymi samymi transakcjami,
- zwolnienie z podatku w przypadku przeniesienia udziałów w kapitale Banca d’Italia przez spółki bankowe na rzecz
fundacji bankowych.
18
Wyrok z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-148/04 Unicredito Italiano SpA przeciwko Agenzia delle Entrate,
Ufficio Genowa 1.
19
Pkt 38 wyroku w sprawie C-148/04.
15
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pomoc może być selektywna nawet, jeśli dotyczy całego sektora gospodarczego 20 . A
ponieważ obniżka nie jest stosowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, nie można
uznać jej za ogólny środek polityki podatkowej bądź gospodarczej 21 . ETS stoi na stanowisku,
że środek ten [obniżka podatku] jest odstępstwem od ogólnych przepisów prawa
podatkowego. Przedsiębiorcom (…) przysługuje ulga podatkowa, do której nie miałyby
prawa,

gdyby

normalne

stosowano

przepisy.

Ponadto

ta

ulga

nie

przysługuje

przedsiębiorcom z innych sektorów gospodarczych dokonującym analogicznych operacji, lub
przedsiębiorcom z sektora (…) niedokonujących [zbieżnych] operacji 22 .
Jeżeli dana obniżka podatku zostaje określona przez władze krajowe jako środek służący
poprawieniu konkurencyjności niektórych przedsiębiorstw w danym momencie rozwoju
sektora gospodarki, a nie ma na celu dostosowania ogólnego systemu do szczególnych cech
wszystkich przedsiębiorstw danego sektora, powinna zostać zakwalifikowana jako działanie
selektywne.
Tym niemniej, w wyroku w sprawie C-53/00 23 ETS zaakcentował, różne traktowanie
przedsiębiorstw nie implikuje automatycznie korzyści [o których mowa w art. 87 ust. 1].
Korzyść nie wystąpi, jeżeli różnica w traktowaniu [przedsiębiorstw] jest uzasadniona
przyczynami wynikającymi z logiki systemu [podatkowego] 24 . Sprawa ta dotyczyła dwóch
grup przedsiębiorstw zajmujących się hurtową sprzedażą leków na terenie Francji. Pierwszą
grupą były hurtownie farmaceutyczne, zobowiązane do świadczenia usług publicznych
(związanych z szybkim zapewnieniem dużego asortymentu lekarstw), z tytułu których
ponosiły dodatkowe koszty funkcjonowania. Natomiast drugą grupą były laboratoria
farmaceutyczne, nie objęte obowiązkiem utrzymywania znacznych zapasów lekarstw. Na
laboratoria zostały przez władze francuskie nałożony podatek od sprzedaży bezpośredniej.
Podatek ów został zaskarżony przez spółkę Ferring, jako pomoc publiczna przyznana
hurtowniom, nieobjętym koniecznością odprowadzania podatku.
ETS stwierdził, że nie objęcie hurtowni podatkiem jest równoznaczne z przyznaniem im
przewagi ekonomicznej w stosunku do drugiej grupy przedsiębiorców działających na rynku
hurtowej dystrybucji lekarstw. Abstrahując zatem od obowiązków świadczenia usług
publicznych przez hurtownie, podatek ten może stanowić pomoc publiczną.
Tym niemniej, zakładając, że podatek od sprzedaży bezpośredniej nałożony na laboratoria
odpowiada dodatkowym kosztom rzeczywiście ponoszonym przez hurtowników z tytułu
20
21
22
23

Pkt 45
Pkt 49
Pkt 50
Wyrok

wyroku w sprawie C-148/04 oraz przytoczone tam orzeczenia ETS.
wyroku sprawie C-148/04.
wyroku sprawie C-148/04.
z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie C-53/00 Ferring SA przeciwko ACOSS.
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obowiązku świadczenia usługi publicznej, nie objęcie hurtowników wspomnianym podatkiem
może być uznane za wynagrodzenie za świadczone usługi i, tym samym jako działanie nie
stanowiące pomocy państwa, ponieważ jedynym jego efektem jest stworzenie jednakowych
warunków konkurencji dla dystrybutorów i laboratoriów farmaceutycznych. 25
W sprawie C-143/99 26 Trybunał orzekł, że środki krajowe, przewidujące zwrot podatków (…)
nie stanowią pomocy publicznej (…) jeżeli mają zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw
na terytorium kraju, niezależnie od przedmiotu ich działalności. Wynika to z faktu, iż
przesłanka selektywności w tej sytuacji nie jest spełniona. Niniejszy spór dotyczył zwrotu
podatków energetycznych od dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego, do którego
uprawione były wyłącznie przedsiębiorstwa, których głównym przedmiotem działalności jest
produkcja towarów. Rząd austriacki, tłumaczył przed Trybunałem, że podatki energetyczne
oraz warunki ich zwrotu nie zostały wprowadzone

jako odosobnione środki, ale zostały

wprowadzone w ramach kompleksowego pakietu środków konsolidujących budżet. Ponadto
ograniczenie zwrotu podatków energetycznych wyłącznie do przedsiębiorstw produkcyjnych,
spowodowane jest tym, że to przedsiębiorstwa produkcyjne, w odróżnieniu od usługowych,
ponoszą proporcjonalnie większe koszty z tytułu opłat podatkowych. Co więcej, warunki
przyznania zwrotu podatku były określone w ustawie, a władze nie miały możliwości
swobodnego decydowania w kwestii wyboru przedsiębiorstwa kwalifikującego się do
otrzymania zwrotu. 27
Trybunał rozpatrując sprawę, stwierdził, że duża liczba przedsiębiorstw mogących skorzystać
z pomocy oraz różnorodność i rozmiar sektorów, do których pomoc jest skierowana, nie są
podstawą do twierdzenia, że dana inicjatywa stanowi ogólny środek polityki ekonomicznej.
Uzasadnienia dla przyznawania specjalnej korzyści przedsiębiorcom-producentom nie można
odszukać także w charakterze i ogólnej strukturze systemu podatkowego. Konkludując
środki

przewidujące

zwrot

podatku

energetycznego

wyłącznie

dla

przedsiębiorstw

produkcyjnych, nie znalazły w oczach Trybunału uzasadnienia i zostały przez niego uznane
za instrument selektywny, będący pomocą publiczną.
Niedozwolona jest także pomoc, która wpływa na wymianę handlową pomiędzy Państwami
Członkowskimi i zakłóca bądź grozi zakłóceniem konkurencji. Do celów zakwalifikowania
działania krajowego jako pomocy państwa nie jest konieczne stwierdzenie faktycznego
wpływu pomocy na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi i rzeczywistego
24

Pkt 17 wyroku ETS w sprawie C-53/00.
Pkt 27 wyroku ETS w sprawie C-53/00.
26
Wyrok z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie C 143/99 pomiędzy Adria-Wien Pipeline GmbH przeciwko
Finanzlandesdirektion fur Kartnen.
25
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zakłócenia konkurencji, lecz jedynie zbadanie, czy pomoc może mieć wpływ na tę wymianę
handlową i zakłócać konkurencję 28 . Pomoc przyznana przez Państwo Członkowskie wpływa
na wymianę handlową w sytuacji, gdy wzmacnia pozycję beneficjenta w stosunku do
przedsiębiorstw konkurencyjnych w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej 29 . Nie jest
konieczne, aby uprzywilejowane przedsiębiorstwo uczestniczyło w wewnątrzwspólnotowej
wymianie handlowej. Jeżeli Państwo Członkowskie przyznaje pomoc przedsiębiorstwu,
działalność krajowa może być przez to utrzymana lub zwiększona z tym skutkiem, że
zmniejszą się szanse wejścia na rynek przedsiębiorstw mających siedzibę w innych
Państwach Członkowskich. Ponadto wzmocnienie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie
uczestniczyło w wewnątrzwspólnotowej wymianie handlowej, może postawić je w sytuacji
umożliwiającej mu wejście na rynek innego Państwa Członkowskiego. 30
Aby przysporzenie korzyści podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowiło
pomoc publiczną, winno być przyznane przez Państwo Członkowskie lub pochodzić z
zasobów państwowych. Zdefiniowane tego pojęcia było m.in. przedmiotem sporu pomiędzy
Deutsche Bahn AG a Komisją Europejską. 31
Zgodnie z dyrektywą Rady w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od
olejów mineralnych, 32 państwa członkowskie miały obowiązek zwolnienia z ujednoliconego
podatku

akcyzowego

paliwa

lotniczego.

Deutsche

Bahn

[DB]

przesłało

do

Komisji

Europejskiej protest, w którym utrzymywało, że zwolnienie paliwa lotniczego od podatku,
powoduje zakłócenie konkurencji między przedsiębiorstwami transportu kolejowego (w
szczególności w odniesieniu do pociągów o dużej prędkości), a przedsiębiorstwami
transportu lotniczego i jest pomocą publiczną. Komisja stała na stanowisku, że zwolnienie
oparte na dyrektywie Rady, przyjętym jednomyślnie przez Państwa Członkowskie, nie
pozwala Państwom Członkowskim na jego uznaniowe stosowanie i odmówiła wszczęcia
formalnej procedury badawczej, przewidzianej w art. 88 TWE.
W

postępowaniu

przed

Trybunałem

DB

wskazało,

że

spółki

lotnicze,

zwolnione

z

powszechnego podatku akcyzowego, uzyskują niewątpliwą korzyść finansową w postaci
27

Pkt 43-47 wyroku ETS w sprawie C-143/99.
Pkt 44 wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C 372/97 Włochy przeciwko Komisji; pkt 111 wyroku z dnia
15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02 Włochy przeciwko Komisji; pkt 54 wyroku w sprawie C-148/04 Unicredito
Italiano, pkt 54.
29
Pkt 56 wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie Włochy przeciwko Komisji, pkt 115 oraz wyrok w sprawie
Unicredito Italiano.
30
Pkt 58 wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie Włochy przeciwko Komisji, pkt 117 i wyrok w sprawie
Unicredito Italiano.
31
Wyrok z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-351/02 Deutsche Bahn AG przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich.
32
Dyrektywa Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków
akcyzowych od olejów mineralnych (Dz. Urz. L 316, str. 12).
28
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zmniejszonych obciążeń podatkowych. A ponieważ utrata przychodów z tego zwolnienia
obciąża niemiecki budżet, uzyskana korzyść została przyznana przy użyciu zasobów
państwowych, ponadto ponieważ zwolnienie przysługuje niektórym przedsiębiorstwom w
kraju, jest także środkiem selektywnym.
Dokonując rozstrzygnięcia w sprawie, Trybunał stwierdził, że państwo niemieckie dokonując
transpozycji zwolnienia do prawa krajowego, wykonywał jedynie przepisy wspólnotowe,
zgodnie z obowiązkami wynikającymi z traktatu. Zatem sporny przepis nie mógł zostać
przypisany

państwu

wspólnotowego.

niemieckiemu,

ponieważ

wynika

on

z

aktu

prawodawcy

33

Przekładając powyższe na polskie przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podatku akcyzowego,
można stwierdzić, że pomocy publicznej – w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE będzie można
uniknąć jedynie w sytuacji, gdy dany instrument pomocy będzie dotyczył wszystkich
przedsiębiorców na terytorium kraju, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności
gospodarczej.
Pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE nie będą stanowić działania mające na
celu optymalizację ściągalności należności podatkowych. 34 W zakres optymalizacji nie będą
jednak wchodzić umorzenia zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę. Celem
optymalizacji jest bowiem odzyskanie należności podatkowych, choć w późniejszym
terminie. Nie będzie można także za optymalizację uznać sytuacji, w której organ
podatkowy, rozkładając należności podatkowe na raty bądź odraczając termin płatności tych
należności, nie pobiera opłaty prolongacyjnej, bądź też w sytuacji, gdy opłata ta zostanie
ustalona w niższej wysokości.
W przypadku stosowania optymalizacji, organ podatkowy kieruje się następującymi
przesłankami: testem prywatnego wierzyciela, sytuacją ekonomiczną wnioskodawcy oraz
charakterem trudności, jakie go spotkały, częstotliwość ubiegania się o ulgi podatkowe oraz
regulowanie bieżących zobowiązań podatkowych.
Test prywatnego wierzyciela polega na sprawdzeniu, czy kredytodawca działający w oparciu
o zasady rynkowe w analogicznej sytuacji udzieliłby wnioskodawcy wsparcia. W przypadku,
gdy z przeprowadzonej analizy będzie wynikał brak racjonalnych przesłanek do udzielenia

33

Pkt 102 wyroku ETS w sprawie T-351/02.
Obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim
opodatkowaniem działalności gospodarczej (Dz. Urz. C 384/3, 10.12.1998).
34
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pomocy, organ nie powinien powoływać się na działania optymalizujące. Sytuacja taka może
zaistnieć, jeżeli np. udzielona pomoc nie doprowadzi do poprawy sytuacji wnioskodawcy.
Optymalizacja nie może być stosowana w odniesieniu do przedsiębiorstw znajdujących się w
trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu przepisów wspólnotowych. 35 Mimo iż prawo
wspólnotowe nie zawiera definicji przedsiębiorstwa zagrożonego to w świetle przywołanych
wytycznych Komisja uważa przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków
własnych, ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli,
nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz
publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w
perspektywie krótko- lub średnioterminowej. W szczególności Wnioskodawca powinien
zostać uznanym za przedsiębiorstwo zagrożone, jeżeli:
-

będąc spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, utraciło ponad połowę kapitału
zakładowego, w tym co najmniej 25% w ciągu 12 miesięcy,

-

będąc spółką w której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony
odpowiedzialni za długi spółki 36 , utraciło ponad połowę kapitału wykazanego w
zestawieniu rachunkowym, w tym co najmniej 25% w ciągu 12 miesięcy,

-

niezależnie

od

formy

prawnej

kwalifikuje

się

do

objęcia

postępowaniem

upadłościowym.
Komisja, jako typowe oznaki trudności wskazuje: wzrost strat, spadek obrotów, nadmierny
wzrost zapasu towarów, nadmiar zdolności produkcyjnych, malejący przepływ gotówki.
Optymalizacja powinna mieć charakter jednorazowy, nie może objawiać się cyklicznością.
Wnioskodawca nie powinien otrzymywać tego rodzaju pomocy częściej niż dwa razy w roku i
nie dłużej niż na sześć miesięcy oraz powinien wywiązywać się ze wszystkich warunków, na
których przyznano mu ulgi. Ponadto wnioskodawca powinien wywiązywać się z bieżących
zobowiązań podatkowych.
Podobnie w przypadku zalegania z innymi należnościami o charakterze publicznoprawnym
(podatki lokalne, opłaty publiczne itd.). Dopuszczalna jest przy tym kwalifikacja udzielenia
ulgi jako działania optymalizującego w przypadku zalegania w dwóch różnych należnościach
publicznoprawnych, pod warunkiem jednak, że zaległości te nie dotyczą okresu dłuższego niż
3 miesiące.
35
Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244/02, 01.10.2004).
36
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych - spółki osobowe
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Poniżej zamieszony został przegląd przepisów ustaw podatkowych pod kątem zawartych w
nich ulg, zwolnień oraz preferencji podatkowych, które stanowią bądź mogą stanowić pomoc
publiczną.
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Część 2:
Pomoc publiczna na gruncie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych [dalej „Updof”]
Pomoc publiczna na gruncie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne [dalej „Uryczałt”]
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Pomoc publiczna na gruncie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych
[dalej „Updof”]
Poniżej przedstawiamy przegląd przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób
fizycznych. Każdy przepis, który daje podstawę do rozważania wynikającej z niego normy
został przedstawiony w według następującego schematu:


podstawa prawna – wskazanie omawianego przepisu



orzecznictwo – wskazanie istniejącego orzecznictwa wpływającego na rozumienie

przepisu w kontekście pomocy publicznej


komentarz – odniesienie do kwestii pomocy publicznej

1. Dochody z tytułu prowadzenia szkół

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 36) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu
przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym
lub w roku po nim następującym.
Art. 21 ust. 7 Updof
Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytułu prowadzenia szkoły
niepublicznej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jeżeli nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki na:
1) zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych i innych urządzeń niezbędnych
do prowadzenia szkoły,
2) wydatki związane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części
stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało pokryte
przez wpłaty rodziców,
Orzeczenia
Wyrok NSA we Wrocławiu z 2001.04.18 (I SA/Wr 1234/98 ONSA 2002/2/89)
Zwolnieniu od podatku przewidzianemu w art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.)
podlegają jedynie dochody z tytułu prowadzenia szkół, a nie dochody z innych działań
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wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996
r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).
Komentarz


Korzyść jaką osiąga osoba fizyczna korzystająca ze zwolnienia to brak opodatkowania
dochodu.

Natomiast

warunkiem

skorzystania

z

zwolnienia

jest

przeznaczenie

dochodów na cele szkoły.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Zwolnienie wyrażone w omawianym przepisie ma charakter branżowy, co jednoznacznie
podkreśla cytowany wyrok NSA. Zakresem podmiotowym zwolnienie obejmuje jednostki
prowadzące szkoły niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z 27 września 1991 r. o
systemie oświaty, tj. art. 2 ustawy: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły
ponadgimnazjalne (z wyjątkiem szkół wyższych) oraz szkoły specjalne, szkoły sportowe oraz
mistrzostwa sportowego i szkoły artystyczne. Dotyczy to także przedszkola. Natomiast
jednostką prowadzącą szkołę niepubliczną może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
Zgodnie z art. 83a ust 1 ustawy o systemie oświaty prowadzenie szkoły, placówki lub
zespołu szkół nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej. Zapis ten pomimo że wyłącza spod zakresu przepisów
o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej osoby prowadzące szkoły, to jednak nie
może znaleźć zastosowania do interpretacji udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy. Z
punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej pojęcie przedsiębiorcy jest definiowane
szeroko i obejmuje oferowania towarów i usług na rynku niezależnie od zyskowności te
działalności.
Mając na uwadze powyższe należy rozważyć czy w odniesieniu do niniejszego środka będą
spełnione przesłanki ustanawiające pomoc publiczną, przewidziane w art. 87 ust 1 TWE. W
przepisach prawa wspólnotowego – tak pierwotnego, jak i wtórnego – brak jest
precedensów, które nawiązywałyby do przedmiotowego instrumentu. Nie byłoby zatem
nadużyciem, stwierdzenie, że to w gestii Państwa Członkowskiego pozostaje podjęcie decyzji
na temat finansowania oraz organizacji obowiązku szkolnego swoich obywateli (przy
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zastrzeżeniu, że z niniejszego katalogu wyłączamy szkoły wyższe).
Tym niemniej, mając na uwadze powyższe, rozważmy możliwość wystąpienia korzyści
ekonomicznej (jednego z elementów ustanawiających pomoc publiczną) po stronie szkół w
przypadku stosowania przedmiotowego zwolnienia.
Szkoły publiczne (które nie są objęte omawianym zwolnieniem), zgodnie z art. 79 ust. 1
ustawy o systemie oświaty, są jednostkami bądź zakładami budżetowymi jednostki
samorządu terytorialnego. Działając w formie zakładu budżetowego pokrywają koszty swojej
działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki.
Działając w formie jednostki budżetowej, co do zasady pokrywają swoje wydatki
bezpośrednio z budżetu, a dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów
jednostki samorządu terytorialnego (art. 20 ust 1 ustawy o finansach publicznych). Zatem,
jeżeli dochody szkół publicznych byłyby obciążone obowiązkiem podatkowym, to musiały by
one otrzymywać odpowiednio wyższą dotację z budżetu jst, rekompensującą zapłacony
podatek. W związku z tym należy założyć, że zwolnienie z podatku w przypadku szkół
niepublicznych nie jest związane z uzyskiwaniem przez nie bezpośrednich korzyści
ekonomicznych i ma raczej związek z ogólnym systemem podatkowym, przewidującym
finansowanie szkolnictwa niepublicznego w wykorzystaniem instrumentu podatkowego.
Natomiast w odniesieniu do szkół niepublicznych updof przewiduje zwolnienie z podatku
dochodowego, tylko tej części wydatków, które poniesione zostały na zakup środków
trwałych i innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły oraz na organizację
wypoczynku uczniów (z pewnymi zastrzeżeniami). Środek ten jest zdecydowanie bardziej
rygorystyczny, aniżeli zastosowany w odniesieniu do szkół publicznych, ponieważ nie cały
dochód szkoły publicznej jest zwolniony z podatku.
Ponadto art. 87 ust. 1 TWE stwierdza, że aby zakwalifikować daną korzyć jako pomoc
publiczną to powinna mieć też ona negatywny wpływ na wymianę handlową pomiędzy
Państwami Członkowskimi. Wydaje się, że było by trudno, udowodnić możliwość zakłócenia
w handlu wspólnotowym poprzez regulacje podatkowe dotyczące szkolnictwa podstawowego
i

ponadgimnazjalnego.

Jednakże

nie

było

w

tym

kierunku

prowadzonych

badań

ekonomicznych, co wyklucza możliwość autorytatywnego stwierdzenia, że nawet potencjalny
wpływ na zakłócenia wymianę handlową nie występuje.

2. Dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe
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Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 37 Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dochody z tytułu urządzania przez uprawniony
podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo
fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów, o ile zostały
przeznaczone na realizację określonych w zezwoleniu i regulaminie gry celów społecznie
użytecznych.
Komentarz
 Zwolnienie ma charakter branżowy, a swoim zakresem podmiotowym obejmuje
podmioty prowadzący loterie fantowe i gry bingo na podstawie zezwolenia. Zgodnie z
art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 1996 r. o grach i zakładach wzajemnych działalność
polegającą na organizowaniu loterii fantowych i gier bingo fantowych mogą prowadzić
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej po uzyskaniu zezwolenia. Gry można organizować jednorazowo.


Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Warunki: przeznaczenie dochodów na cele społecznie użyteczne



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Przepisy prawa wspólnotowego oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
zapadające w kontekście pomocy publicznej nie odnoszą się do tak specyficznej sytuacji
zwolnienia podatkowego, z jaką mamy do czynienia w niniejszym przypadku. Tym niemniej
można rozważyć tą sytuację, opierając się o przepisy krajowe.
Zasady funkcjonowania loterii fantowych i gier bingo określa ustawa z dnia 29 lipca 1992 r.
o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.04.4.27 ze zm.). Ustawa ta w art. 6 ust. 3 wyraźnie
wskazuje, że całkowity dochód z gry bingo fantowe oraz z loterii fantowej przeznaczany jest
na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne. Cele te są wskazane w
indywidualnych zwolnieniach oraz regulaminach dla danego rodzaju gry lub loterii. Podkreślić
zatem należy, że organizując działalność hazardową wspomnianego rodzaju, przedsiębiorca
nie uzyskuje z tego tytułu korzyści ekonomicznej (brak dochodu z tego rodzaju działalności).
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W sytuacji, gdyby na przedsiębiorcę, został nałożony podatek od przychodu, który i tak musi
przeznaczyć na cele społecznie użyteczne (tudzież cele dobroczynne), prowadzenie loterii
fantowych i gier bingo fantowych, byłoby dla niego działalnością ekonomicznie bezzasadną.
W związku z powyższym można z dużą dozą pewności uznać, że niniejsze zwolnienie
podatkowe nie ma elementów pomocy publicznej, ponieważ nie wiąże się z wystąpieniem
korzyści ekonomicznej po stronie beneficjenta.

3. Dochody otrzymywane od państw obcych, organizacji międzynarodowych

Podstawa prawna
art. 21 ust. 1 pkt 46) lit a i lit b Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą

od

rządów

państw

obcych,

organizacji

międzynarodowych

lub

międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze
środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i
z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra
lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest
dokonywane

za

pośrednictwem

podmiotu

upoważnionego

do

rozdzielania

środków

bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy;
zwolnienie

nie

ma

zastosowania

do

dochodów

osób

fizycznych,

którym

podatnik

bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie
określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem,
Orzeczenia
Wyrok WSA w Warszawie z 2004.02.06 (III SA 2394/02, OSP 2005/4/52)
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) wyraźnie wskazuje, że chodzi w nim o
pomoc przyjętą przez polskie organy lub agencje, która ewentualnie może być wypłacona za
pośrednictwem innego podmiotu. Jednakże podmiotem tym (upoważnionym w świetle
polskiego prawa) może być jednostka polska.
Wyrok WSA w Warszawie z 2004.01.14 (III SA 780/02, LEX nr 149163)
Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób
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fizycznych w brzmieniu nadanym od dnia 1.01.2001 r. ma zastosowanie do bezpośrednich
beneficjentów środków pomocowych. Wobec tego, iż skarżący nie został zaliczony do tej
kategorii podatników podatku dochodowego, jego wynagrodzenie za prace uzyskiwane w
Sekcji Departamentu Sprawiedliwości Ambasady A. nie mogło podlegać zwolnieniu.
Wyrok NSA z 2003.09.24 (III SA 2667/01, LEX nr 146090)
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia
przychodów pochodzących z wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników zatrudnionych
przez wykonawców czy podwykonawców, a więc bezpośrednich wykonawców zadań
finansowych przez rządy państw obcych lub zagraniczne instytucje finansowe.
Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 cytowanej ustawy podatkowej jest
zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi
źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych
instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Za przedmiotowym charakterem tego
zwolnienia przemawia także cel, którym jest budowa dróg, autostrad, itd. Stąd środki
pieniężne, a mówiąc ściśle przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jeżeli są
przychodami beneficjenta lub bezpośredniego wykonawcy. Nie są natomiast zwolnione
przychody pracowników tychże podmiotów.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do korzystania z bezzwrotnej pomocy w
ramach programów pomocy wymienionych w przepisie.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki: przyznawanie środków pomocy po spełnieniu określonych w programach
pomocowych warunkach, czego konsekwencją jest uprzywilejowanie niektórych
podmiotów dodatkowo poprzez zwolnienie niektórych dochodów uzyskiwanych przez
tą grupę.

Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Dochody z instytucji Unii Europejskiej
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Podstawa prawna
art. 21 ust. 1 pkt 46a Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i
Europejskiego

Banku

Inwestycyjnego,

do

których

mają

zastosowanie

przepisy

rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę
stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4.03.1968 r., z
późn. zm.),
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do korzystania z programów pomocy
wymienionych w przepisie,



Korzyść: brak opodatkowania dochodu z danego źródła. Przyznawanie środków
pieniężnych po spełnieniu określonych w programach pomocowych warunkach, czego
konsekwencją jest uprzywilejowanie niektórych podmiotów dodatkowo poprzez
zwolnienie niektórych dochodów uzyskiwanych przez tą grupę.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki: korzystanie ze wsparcia na podstawie rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29
lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz
Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4.03.1968 r., z późn. zm.)

Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Dotacje z budżetu państwa

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 47a) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dotacje z budżetu państwa otrzymane na
dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego
Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD),
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do korzystania z programów pomocy
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wymienionych w przepisie,


Korzyść:

Uprzywilejowanie

niektórych

przedsiębiorstw

kwalifikujących

się

do

dofinansowania w ramach programu SAPARD. Z dniem 1 maja 2004 r. Polska jest
uczestnikiem Wspólnej Polityki Rolnej, której elementem są dopłaty bezpośrednie.
Opisywane zwolnienie ma charakter ograniczony czasowo.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki: korzystanie ze wsparcia w ramach programu SAPARD

Zwolnienie z podatku dochodów przedsiębiorstwa, uzyskanych z dotacji można uznać za
rozwiązanie systemowe, niestanowiące pomocy publicznej. Co do zasady, już sam fakt
przekazania dotacji dla przedsiębiorcy stanowi pomoc publiczną. Ponadto należy zauważyć,
że w niniejszym przypadku grupa podmiotów, która może być beneficjentem tego rodzaju
wsparcia, jest określona generalnie i abstrakcyjnie, tzn. brak jest konkretnego wskazania
odbiorcy wsparcia – może to być przesłanka do stwierdzenia, że dany środek nie jest
selektywnym.
W obwieszczeniu Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków
związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (98/C 384/03),
stwierdza się, że środki podatkowe, które są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców
działających w Państwie Członkowskim, są w zasadzie środkami ogólnymi. Środki muszą być
skutecznie dostępne dla wszystkich firm na podstawie równego dostępu, i nie mogą być
faktycznie zmniejszane, na przykład poprzez uznaniowe decyzje państwa, lub poprzez inne
czynniki, które ograniczają ich praktyczne skutki.
Omawiany instrument jest dostępny dla wszystkich przedsiębiorców z uwagi na fakt, że jest
stosowany „automatycznie” do tych beneficjentów, którzy otrzymali dotację budżetową.

6. Dochody otrzymane od agencji rządowych

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 47c) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli
agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy
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Zakres podmiotowy: Podmioty uprawnione do otrzymania kwot w ramach programów
realizowanych przez agencje rządowe na cele określane przez te agencje w ramach
tzw. programów rządowych



Korzyść: brak opodatkowania dochodów w postaci dotacji, subwencji itp.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

7. Dotacje dla rolnictwa

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 47d) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne
świadczenia lub świadczenia częściowo odpłatne, otrzymane na cele związane z działalnością
rolniczą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, od agencji
rządowych

lub

ze

środków

pochodzących

od

rządów

państw

obcych,

organizacji

międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Korzyść: brak opodatkowania dochodów w postaci dotacji, dopłat, subwencji itp.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Zakres podmiotowy: dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorstw korzystających ze
środków publicznych przeznaczanych na działalność rolniczą.



Zwolnienie obejmuje przede wszystkich uzupełniające dopłaty polskiego rządu dla
rolników

z

uwagi

na

niższą

początkową

wynegocjowaną

wysokość

dopłat

bezpośrednich dla polskich rolników.
Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z pkt.22 w Części 3 –
Pomoc publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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8. Dochody z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 63a) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c,
uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz.
1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840),
przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może
przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów
kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
Art. 21 ust. 5a Updof
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu
dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.
Art. 21 ust. 5b Updof
W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do
zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia
podatkowego.
Art. 21 ust. 5c Updof
W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiązany do
zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił
prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w
rozliczeniu zaliczki za miesiąc, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpiła w
ostatnim miesiącu roku podatkowego - w rocznym rozliczeniu podatku.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy: podmioty inwestujące w specjalnych strefach ekonomicznych na
podstawie

zezwolenia

na

prowadzenie

działalności
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ekonomicznych


Korzyść:

brak

opodatkowania

części

dochodów

do

kwoty

50%

wydatków

inwestycyjnych.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Omawiana regulacja była przedmiotem negocjacji strony polskiej z Komisją Europejską i
została określona w Załączniku XII do Aktu Przystąpienia jako pomoc nie naruszająca
postanowień art. 87 i 88 TWE, o ile została ona przyznana przedsiębiorcom przed dniem
1 stycznia 2001 r. Czas stosowania niniejszego instrumentu jest uzależniony od wielkości
przedsiębiorcy, który otrzymał prawo do zwolnienia i wynosi odpowiednio: dla małych
przedsiębiorców do 31 grudnia 2011 r. a dla średnich przedsiębiorców do 31 grudnia 2010
r.
W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w SSE
przed 1 stycznia 2000 r. pułap intensywności pomocy nie może przekroczyć 75% kosztów
kwalifikowanych inwestycji. Natomiast jeżeli duży przedsiębiorca uzyskał zwolnienie w
trakcie roku 2000 – całkowita wielkość pomocy nie może przekroczyć 50% kosztów
kwalifikowanych inwestycji. Datę graniczną, do kiedy mogą być brane pod uwagę koszty
kwalifikowane określono na 31 grudnia 2006 r.
Podsumowując, niniejszy instrument wsparcia jest uznawany za pomoc publiczną.

9. Dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 71) Updof
Wolne od podatku dochodowego są (…) dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i
zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów
specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega
na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i
obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa,
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Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy: producenci rolni sprzedający produkty roślinne i zwierzęce
pochodzące z własnej uprawy lub hodowli.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów ze sprzedaży niektórych towarów rolnych.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

10. Dochody ze sprzedaży surowców zielarskich, ziół i owoców leśnych

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 72) Updof
Wolne od podatku dochodowego są (…) dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i
ziół dziko rosnących leśnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagód, owoców leśnych (PKWiU 01.13.23-00) i
grzybów (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem
członków najbliższej rodziny,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres

podmiotowy:

przedsiębiorcy

dokonujący

sprzedaży

niektórych

roślin,

zbieranych osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny


Korzyść: brak opodatkowania dochodów ze sprzedaży niektórych towarów rolnych.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Ograniczone zastosowanie

11. Dochody klubów sportowych

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 78a) Updof
Wolne od podatku dochodowego są (…) dochody podatników prowadzących osobiście lub w
formie spółki klub sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), w części przeznaczonej na szkolenie i
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
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Komentarz:


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: przedsiębiorcy prowadzący kluby sportowe.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów.



Warunki: wydatkowanie środków na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i
młodzieży



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie pkt. 19 Zwolnienie dla klubów sportowych w Części 3 Pomoc publiczna
na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12. Wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń

Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 114) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub
świadczeń

częściowo

odpłatnych

oraz

wartość

świadczeń

rzeczowych

(w

naturze)

finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów
państw

obcych,

organizacji

międzynarodowych

lub

międzynarodowych

instytucji

finansowych, w ramach rządowych programów,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do świadczeń w ramach programów
rządowych.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Dopłaty bezpośrednie
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Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 116) Updof
Wolne od podatku dochodowego są: (…) dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do otrzymywania dopłat bezpośrednich.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Wspólna

polityka

rolna

stanowi

jeden

ze

środków

integracji

w

celu

realizacji

gospodarczych celów Wspólnoty. Ideę tę wyjaśnia już pierwszy artykuł poświęcony
rolnictwu, czyli art. 32 TWE, który wskazuje, że „wspólny rynek obejmuje także rolnictwo i
handel produktami rolnymi”, przy czym te ostatnie to płody ziemi, produkty pochodzące z
hodowli i rybołówstwa. Znaczenie przyznane od początku rolnictwu nie może skrywać
faktu, że – tak jak w innych dziedzinach – konsolidacja odbywa się także w sposób
negatywny, ponieważ wolność gospodarcza na wspólnym rynku zastępuje interwencję
państwa. Ten wybór nie prowadzi jednakże do wprowadzenia bezwzględnego zakazu
wszelkiej interwencji publicznej. Dopuszczalne są różnorodne wyjątki, jednakże podlegają
one wyższemu interesowi wspólnotowemu.
Artykuł 34 Traktatu WE przewiduje ustanowienie „wspólnej organizacji rynków rolnych”,
która w zależności od produktów może obejmować przyjęcie środków dotyczących
regulacji

cen,

subwencje

służące

produkcji

i

wprowadzaniu

do

obrotu,

systemy

magazynowania i przewozu oraz wspólne mechanizmy stabilizacji przywozu i wywozu, aż
do bezwarunkowego odwołania się do wspólnych reguł w zakresie konkurencji. Korzyści
przyznane rolnictwu przez państwa członkowskie mają wyraźnie charakter sektorowy;
chodzi o środki interwencji gospodarczej podlegające kryteriom ogólnego systemu, ale
posiadające pewne cechy szczególne związane z sytuacją sektora, w jakim są one
stosowane. W odniesieniu do art. 36 Traktatu należy stwierdzić, że poddaje on stosowanie
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reguł konkurencji ustaleniom Rady, z uwzględnieniem celów określonych w artykule 33.
Wyrażenie

dowodzi

to,

że

istnieje

hierarchia,

w

której

polityka

rolna

zajmuje

uprzywilejowane miejsce (np. wyrok z dnia 26 czerwca 1979 r. w sprawie 177/78, Rec.
str. 2161, pkt 11 oraz wyrok z dnia 29 października 1980 r. w sprawie 139/79, Rec. str.
3393, pkt 23).

14. Preferencja dotycząca amortyzacji taboru morskiego

Art. 22f ust. 2 Updof
Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość
obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać
odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego w
budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.
Art. 22a ust. 2 pkt 4 Updof
Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego
okresu używania: 4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie "statki" o symbolu 35.11, zaliczone do
branży

1051-1053

Systematycznego

Wykazu

Wyrobów

(SWW)

Głównego

Urzędu

Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).
Art. 22h ust. 1 pkt 12 Updof
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 12) od zamówionego przez armatora taboru
transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, począwszy od
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym
dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości
kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której
mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego
obiektu..
Zgodnie z art. 22l Updof
1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w
art. 22a ust. 2 pkt 4, dokonuje się w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek
amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego w Wykazie stawek amortyzacyjnych. 2
Podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru wymienionych w ust. 1
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stanowi część wartości kontraktowej, o której mowa w art. 22h ust. 1 pkt 2, powiększona
o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowę danego obiektu; wydatki te zwiększają
sukcesywnie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następującym po
miesiącu ich poniesienia. 3. Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje
się do końca miesiąca, w którym dany obiekt taboru został przyjęty do używania; jeżeli nie
dojdzie do zawarcia umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru,
armator jest obowiązany zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy
amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.
4. Odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do używania taboru morskiego dokonuje się
zgodnie z art. 22i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 22i i odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wartości początkowej
danego obiektu taboru transportu morskiego.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: armatorzy taboru morskiego.



Korzyść: wcześniejsze zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu poprzez
amortyzację



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Na wstępie należy zauważyć, że aby mechanizm amortyzacji na specjalnych zasadach nie
stanowił pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE, możliwość z jego skorzystania
powinno mieć każde zainteresowane przedsiębiorstwo.
Kwestia amortyzacji podatkowej na specjalnych zasadach była przedmiotem rozważań ETS w
sprawie T-349/03 Corsica Ferries France przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. Amortyzacja
na specjalnych zasadach, co wynika z uzasadnienia KE, stanowi różnicę między amortyzacją
liniową, polegającą na zmniejszeniu aktywów w bilansie, a amortyzacją degresywną, na którą
zezwalała badana ustawa podatkowa. Jeśli za amortyzację księgową nie przyjmie się amortyzacji
degresywnej, różnicę między tą amortyzacją a amortyzacją liniową zapisuje się jako część
pasywów (amortyzacja na specjalnych zasadach), które w rachunkowości francuskiej są
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tradycyjnie włączone do kapitału własnego. Całkowita amortyzacja na koniec okresu pozostaje
taka sama, a więc system ten pozwalał na jej przyspieszenie i zredukowanie podatku w
pierwszych latach.
Komisja uznaje, że reguły amortyzacji, co do zasady, stanowią środki podatkowe formalnej
natury i są wyłączone spod reżimu pomocy publicznej. Tym niemniej w omawianym przypadku
amortyzacji taboru morskiego nie są one skierowane do ogółu przedsiębiorców działających w
kraju, a dotyczą wyłącznie armatorów taboru morskiego. W związku z tym nie można wykluczyć,
że specjalna amortyzacja taboru morskiego wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej.
Dodatkowe informacje temat amortyzacji są podane w pkt. 15 Części 2 opracowania.

15. Szczególne zasady amortyzacji w ramach leasingu prywatyzacyjnego

Art. 22ł ust. 1 Updof
Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego
korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o komercjalizacji i
prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków albo wartości przez
korzystającego za cenę ustaloną w umowach, podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych
na zasadach określonych w art. 22h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzględnieniem art. 22i
i 22m, ustala się w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z wyjątkiem środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres
trwania umowy.
2. W razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych
do odpłatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed upływem
okresu,

na

jaki

została

zawarta

umowa,

podatnicy

dokonują

dalszych

odpisów

amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek,
określonych w ust. 1.
3. W razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o
których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie
do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem środków trwałych lub
wartości

niematerialnych

i

prawnych

o

okresie

amortyzacji

krótszym

niż

okres

obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów
amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono
umowę.
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Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres podmiotowy: podmioty korzystające z majątku skarbu państwa na podstawie
przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowych.



Korzyść: przyspieszona amortyzacja umożliwiająca dokonania pełnej amortyzacji
składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w czasie trwania
umowy leasingu prywatyzacyjnego.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Komentowany przepis budzi wątpliwości co do ogólnego charakteru zastosowanego środka.
W podobnej sytuacji (choć różniącej się szeregiem rozwiązań szczegółowych zapadła
niekorzystna dla Francji decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca systemu
pomocy wprowadzonego przez Francję na mocy art. 39 CA kodeksu podatkowego (code
général des impôts ) – Dziennik Urzędowy L 112 , 30/04/2007 P. 0041 - 0066
Francja na mocy art. 39 CA Kodeksu podatkowego przyznała korzyści podatkowe
niektórym inwestorom poprzez ustalenie korzystniejszych zasad amortyzacji. Według art.
39 C akapit pierwszy KP amortyzacja aktywów oddanych w leasing lub przekazanych w
innej formie jest rozłożona na zwykły okres użytkowania (zasada ogólna). Jednakże
wyjątkowy przepis art. 39 CA KP stosuje się tylko do ruchomości amortyzowanych metodą
degresywną przez okres przynajmniej 8 lat i zakupionych w stanie nowym, z wyjątkiem
statków, które mogą być kupione jako używane.
Zasadą jest, iż środek podatkowy, który może być sklasyfikowany jako pomoc państwa,
odróżnia się od ogólnego środka podatkowego prawnie lub faktycznie ograniczoną liczbą
beneficjentów. Aby więc dany środek mógł być sklasyfikowany jako pomoc państwa,
przedsiębiorstwa będące jego beneficjentami muszą należeć do określonej kategorii przez
prawne lub faktyczne zastosowanie kryterium ustalonego przez przedmiotowy środek.
W przypadku Francji ze zmniejszenia podatku wynikającego z zastosowania przepisu
korzystały więc, de jure, wyłącznie niektóre firmy - głównie przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w sektorze transportu, szczególnie morskiego i lotniczego, a ustanowienie
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systemu

uchylającego

limit

amortyzacji

aktywów

finansowanych

przez

określoną

instytucję było powodowane głównie chęcią ustawodawcy, związaną ze sprzyjaniem
sektorowi

transportu,

a

szczególnie

transportu

morskiego.

Co

więcej

z

prac

przygotowawczych do przyjęcia ustawy nr 98-546 oraz szczególnie z raportu Senatu nr
413 [48] wynikało, że poprzedzający mechanizm podatkowy stosował się do wszystkich
sektorów gospodarki, podczas gdy kwestionowany art. 39 CA KP stosowano tylko "do
aktywów o znacznej wartości (samoloty, TGV, statki…)". W związku z powyższym Komisja
stwierdziła, że system wynikający z art. 39 CA KP ma charakter selektywny, ponieważ
sprzyja niektórym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze transportu oraz
w sektorze finansowym. System ten nie jest stosowany do wszystkich przedsiębiorstw,
dlatego nie może być traktowany jako ogólne narzędzie polityki podatkowej. Jeśli
natomiast z przepisów podatkowych mogą korzystać tylko użytkownicy niektórych
składników aktywów, warunek szczegółowości jest już spełniony. Z uwagi na ograniczone
pole zastosowania tego rozwiązania podatkowego, w celu ustalenia selektywnego
charakteru spornego środka, nie jest konieczne ustalenie, czy właściwe władze krajowe
mają uznaniowe uprawnienia w zakresie zastosowania wyżej wymienionego środka.
Komisja oceniła, też że brak rozróżnienia opartego na narodowości nie kwestionuje
selektywnego charakteru systemu.
Komisja nie podzieliła również opinii władz francuskich o działaniu w interesie ogólnym i
znaczeniu przyjętych rozwiązań dla ochrony środowiska. Zdaniem KE nie można twierdzić,
że realizacja celów polityki ekonomicznej lub przemysłowej może spowodować, że
selektywny środek nie podlega zastosowaniu art. 87 ust. 1 Traktatu. W podobnym
kontekście zostało zresztą ocenione wcześniej, że system przewidujący zmniejszenie
oprocentowania przyznanych kredytów na zakup lub leasing z opcją wykupu, samochodów
dla osób fizycznych, MŚP, lokalnych władz publicznych i lokalnych służb użyteczności
publicznej stanowi pomoc i nie może być usprawiedliwiony jakąkolwiek okolicznością
leżącą w interesie ogólnym.
Zastosowane rozwiązania wywierają również niekorzystny wpływ na wymianę handlową
między państwami członkowskimi i konkurencję. Beneficjentami systemu podatkowego
wynikającego z art. 39 CA KP są, przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynkach
wspólnotowych. Pomoc, która ma na celu zwolnienie przedsiębiorstwa z kosztów, które
normalnie musiałoby ponosić w ramach bieżącego zarządzania lub zwykłej działalności,
wypaczają warunki konkurencji - wszelka pomoc przyznana przedsiębiorstwu, które
prowadzi działalność na rynku wspólnotowym może więc spowodować zakłócenie
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konkurencji

i

wpłynąć

na

wymianę

handlową

między

państwami

członkowskimi.

Zważywszy na rodzaj i międzynarodowy wymiar przedmiotowych sektorów, Komisja
ocenia, że pomoc wzmacnia pozycję przedsiębiorstw z tych sektorów, które uczestniczą w
krajowej i międzywspólnotowej wymianie handlowej. Beneficjenci systemu są więc w
pozycji uprzywilejowanej, zarówno w stosunku do swoich konkurentów krajowych, jak i
konkurentów z innych państw członkowskich, którzy nie mogą korzystać z tego systemu,
ponieważ nie finansują lub nie używają aktywów, które mogą być dopuszczone w tym
systemie, lub ponieważ nie podlegają opodatkowaniu we Francji. Tym samym Komisja
stwierdziła, że Francja nielegalnie wprowadziła system pomocy wynikający z art. 39 CA
KP, z naruszeniem art. 88 ust. 3 Traktatu i jest niezgodny ze wspólnym rynkiem, z
wyłączeniem środków wynikających z dopuszczalnych limitów pomocy regionalnej lub
sektorowej.

16. Kredyt podatkowy

Art. 44 ust. 7a i n Updof
7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków wynikających
z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:
1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej
rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został
spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.
7b.

Przez

podatnika

rozpoczynającego

po

raz

pierwszy

prowadzenie

pozarolniczej

działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a
także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie
prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki
niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o
ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.
7c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7a, dotyczy podatników, którzy łącznie spełniają
następujące warunki:
1) w okresie poprzedzającym rok korzystania z tego zwolnienia osiągnęli przychód z
pozarolniczej

działalności

gospodarczej

średniomiesięcznie

w

wysokości

stanowiącej

równowartość w złotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej według średniego kursu
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euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok
rozpoczęcia tej działalności,
2) od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej do dnia 1
stycznia roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze zwolnienia, byli małym
przedsiębiorcą

w

rozumieniu

przepisów

o

działalności

gospodarczej,

a

w

okresie

poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o pracę, w
każdym miesiącu co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty,
3) w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie wykorzystują środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o
których mowa w art. 24 ust. 3 - o znacznej wartości - udostępnionych im nieodpłatnie przez
osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i
darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te
osoby i stanowiących ich własność,
4) złożyli właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o korzystaniu z tego
zwolnienia; oświadczenie składa się w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku
podatkowego, w którym podatnik będzie korzystał z tego zwolnienia,
5) w roku korzystania ze zwolnienia są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27
ust. 1.
7d.

Przez znaczną wartość rozumie się łączną wartość środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych, a także innych składników majątku, o których mowa w art. 24
ust. 3 - wymienionych w ust. 7c pkt 3 - stanowiącej równowartość w złotych kwoty co
najmniej 10.000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania z tego
zwolnienia. Przy określaniu tych wartości art. 19 stosuje się odpowiednio.
7e. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 7a, wykazują w zeznaniu o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy, w
którym korzystali z tego zwolnienia, dochód osiągnięty (stratę poniesioną) z pozarolniczej
działalności gospodarczej. Dochodu tego nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Strata
podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9.
7f. Dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 7e, łączy się z
dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio
po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20 % tego dochodu w
każdym z tych lat. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy w
latach następujących po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposób opodatkowania na
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zasadach określonych w art. 30c.
7g. Podatnicy tracą prawo do zwolnienia, jeżeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze
zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych:
1)

zlikwidowali działalność gospodarczą albo została ogłoszona ich upadłość obejmująca

likwidację

majątku

lub

upadłość

obejmująca

likwidację

majątku

spółki,

której

są

wspólnikami, lub
2) osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej średniomiesięcznie w
wysokości stanowiącej równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro, przeliczonej
według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia
roku poprzedniego, lub
3) w którymkolwiek z miesięcy w tych latach zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę o więcej niż 10%, w stosunku do najwyższego przeciętnego
miesięcznego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub
4) mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa, ceł oraz
składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie z
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135); określenie lub wymierzenie w innej formie - w
wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ - zaległości z wymienionych
tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz
z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
ostatecznej.
7h. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
7i. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do złożenia
deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia należnych
zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo
do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych
zaliczek,
2) w okresie między dniem 1 stycznia następnego roku a terminem określonym dla złożenia
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym
korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w którym korzystali ze zwolnienia i
zapłaty podatku, na zasadach określonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza się
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odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym
podatnicy korzystali ze zwolnienia,
3) w okresie między upływem terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym korzystali ze
zwolnienia, a terminem określonym dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku, w którym korzystali ze
zwolnienia - są obowiązani do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty
podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie
terminu określonego dla złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej
straty) za rok podatkowy, w którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
4) w

okresie

od

upływu

terminu

określonego

dla

złożenia

zeznania

o

wysokości

osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy następujący po roku,
w którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po
roku, w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia:
a)

korekty zeznania, o którym mowa w pkt 2, i zapłaty podatku wraz z odsetkami za

zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po upływie terminu określonego dla złożenia
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym
mieli obowiązek złożyć to zeznanie,
b)

korekt zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w których

doliczyli po 20% dochodu, o którym mowa w ust. 7e, składanych za kolejne lata podatkowe
następujące po roku korzystania ze zwolnienia.
7j. Przepis ust. 7i stosuje się odpowiednio również do podatników, którzy wybrali sposób
opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek. Spłata kredytu
podatkowego następuje w ciągu kolejnych pięciu lat po roku, w którym podatnikowi
przysługiwało zwolnienie.



Zakres podmiotowy: podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
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Porównaj omówienie w pkt. 35 Kredyt podatkowy w Części 3 – Pomoc publiczna na gruncie
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
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Pomoc publiczna na gruncie Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
[dalej „Uryczałt”]

17. Prawo do zryczałtowanych form opodatkowania jako forma pomocy publicznej

Art. 2 ust. 1 Uryczałt
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać
zryczałtowany podatek dochodowy w formie:
1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
2) karty podatkowej.
Art. 6 Uryczałt
1 Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób
fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o
podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki
cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".
4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z
działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:
1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:
a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w

wysokości nie przekraczającej 250.000 euro, lub
b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma

przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro,
2) rozpoczną

wykonywanie

działalności

w

roku

podatkowym

i

nie

korzystają

z

opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.
Art. 8 Uryczałt
1. Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem
art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:
1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku
dochodowego,
3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a)

prowadzenia aptek,
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b)

działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów

innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e)

świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych
przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności
wykonywanej:
a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego

lub każdego z małżonków,
c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego

małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej
działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co
najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w
roku

rok

poprzedzającym

podatkowy,

wykonywał

w

ramach

stosunku

pracy

lub

spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub
spółki.
Art. 12 Uryczałt
1.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
2) 17 % przychodów ze świadczenia usług:
a)

reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 22.33.10),

b)

pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.10.30), pośrednictwa

w

sprzedaży

części

i

akcesoriów

do

pojazdów

mechanicznych

(PKWiU

50.30.30),

pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 50.40.30),
c)

pośrednictwa w handlu hurtowym (PKWiU grupa 51.1), z zastrzeżeniem załącznika nr

2 do ustawy,
d)

hoteli (PKWiU grupa 55.1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne

miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2),
e)

parkingowych (PKWiU 63.21.24), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU
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63.21.25-00.10), pilotowania (PKWiU 63.22.12), organizatorów i pośredników turystycznych
(PKWiU grupa 63.3),
f)

w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczonych na zlecenie (PKWiU 70.32), z

zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
g)

wynajmu samochodów osobowych (PKWiU 71.1), wynajmu pozostałych środków

transportu (PKWiU 71.2),
h)

doradztwa

w

zakresie

sprzętu

komputerowego

(PKWiU

72.1),

w

zakresie

oprogramowania (PKWiU 72.2), przetwarzania danych (PKWiU 72.3),
i)

pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50.2), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,

dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11), fotograficznych (PKWiU 74.81), z
zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy, przyjmowania telefonów (PKWiU 74.83.11),
powielania

(PKWiU

74.83.12),

organizowania

wystaw,

targów

i

kongresów

(PKWiU

74.84.15), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy,
j)

poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 85.32.13), opieki

społecznej świadczonych przez instytucje o charakterze doraźnym (PKWiU 85.32.14), opieki
społecznej związanych z przystosowaniem zawodowym (PKWiU 85.32.15)
- z zastrzeżeniem pkt 1 i 3-5,
3) 8,5 %:
a)

przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, do kwoty stanowiącej równowartość

4.000 euro; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20 % przychodów,
b)

przychodów

z

działalności

usługowej,

w

tym

przychodów

z

działalności

gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z
zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy,
c)

przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU

75.25.11),
d)

przychodów ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli oraz

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym specjalnych - dotyczy wyłącznie
przygotowania dzieci do nauki w szkole (PKWiU 80.10.11 ex),
e)

przychodów

ze

świadczenia

usług

związanych

z

ogrodami

botanicznymi

i

zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody (PKWiU 92.53),
f)

przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z

materiału powierzonego przez zamawiającego,
g)

prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

h)

prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

i)

przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku
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dochodowym,
4) 5,5%:
a)

przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów

ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b)

uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych

biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej,
znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
5) 3,0% przychodów:
a)

z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o

zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
b)

z działalności usługowej w zakresie handlu,

c)

ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską

Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt
(z wyjątkiem usług weterynaryjnych),
d)

z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych

surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw
z ryb i innych surowców z połowów,
e)

o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,

f)

z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi,

ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz
składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z
wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o
podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności
gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a
pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik
majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.
Art. 23 Uryczałt
1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy
prowadzący działalność:
1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3
do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,
2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi
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oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach
określonych w części II tabeli,
3) usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach
określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami
transportu

samochodowego,

częściami

i

akcesoriami

do

pojazdów

mechanicznych,

ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi
objętego koncesjonowaniem,
4) gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu
powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli,
5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w
warunkach określonych w części V tabeli,
6) w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,
7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona
sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części
VII tabeli,
8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia
ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,
9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług
weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w
pozycjach: 24.42.13-60, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.19
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach
określonych w części IX tabeli,
10)

w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach

określonych w części X tabeli,
11)

w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w

warunkach określonych w części XI tabeli.
1a. Zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w
warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie
prowadzący gospodarstwo rolne.
Komentarz


Preferencja ma charakter programowy .



Zakres podmiotowy: podatnicy uzyskujący przychody działalności gospodarczej,
prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro,
lub którzy uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a
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suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty
250.000 euro. W przypadku karty podatkowej – wyłącznie podatnicy spełniający
szczególne warunki wskazane w ustawie.


Korzyść: korzystniejsze zasady opodatkowania dla danej kategorii podmiotowej
małych przedsiębiorców.



Preferencja wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Uzasadnienia

dla

niekwalifikowania

rozliczania

się

przez

przedsiębiorców

w

formie

zryczałtowanego podatku dochodowego oraz w postaci karty podatkowej jako pomocy
publicznej, należy szukać w Obwieszczeniu
publicznej

do

środków

związanych

Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy

bezpośrednio

z

opodatkowaniem

działalności

gospodarczej (98/C 384/03). W tym dokumencie Komisja dość czytelnie wskazuje, że
instrumenty podatkowe dostępne dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność
na obszarze kraju, są w zasadzie środkami ogólnymi.
Jeżeli w praktyce systemu podatkowego istnieje konieczność dokonywania interpretacji reguł
podatkowych,

to

nie

mogą

one

pozostawiać

miejsca

dla

nierównego

traktowania

przedsiębiorców. Co do zasady można stwierdzić, że tym elementem cechuje się
zryczałtowana forma opodatkowania dochodu oraz karta podatkowa. Wprawdzie przejście
przez osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych na płacenie podatków w formie
karty podatkowej jest możliwe dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu
skarbowego, tym niemniej owa decyzja jest wydawana „automatycznie” po spełnieniu
warunków ustawowych, uprawniających do skorzystania z tej formy opodatkowania.
Uprawnione jest w tym przypadku domniemywanie, że decyzje organów podatkowych są
wyłącznie interpretacją ogólnych, ustawowo nałożonych, reguł. Tematyka stosowania
uproszczonych reguł była przedmiotem wydania opinii Rzecznika Generalnego w sprawie C128/05 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Austrii (opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r.).
Artykuł 24

ust. 1

szóstej

dyrektywy

o

VAT

pozwala

państwom

członkowskim

na

zastosowanie „uproszczonych procedur takich jak systemy stawek zryczałtowanych”. Austria
stoi na stanowisku, że art. 24 ust. 1 nie wprowadza żadnych ograniczeń co do dozwolonego
typu uproszczenia, oraz że art. 24 ust. 2 przewiduje zwolnienia, powołując się na szeroki
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zakres swobodnego uznania, o którym mowa w sprawie Direct Cosmetics (Wyrok z dnia
12 lipca 1988 r. w sprawach połączonych 138/86 i 139/86 Direct Cosmetics i Laughtons
Photographs, pkt 40). Rzecznik stał jednak na stanowisku, że „pojęcie rozsądnych procedur”
nie może obejmować całkowitego braku procedur – zatem określenie „systemy składek
zryczałtowanych” powinno prowadzić do właściwego naliczania wymiaru oraz poboru
podatku. Taka sytuacja ma miejsce w polskich przepisach.
Mając na uwadze powyższe można uznać, że krajowe przepisy dotyczące rozliczania się
przez przedsiębiorców w formie zryczałtowanego podatku dochodowego oraz w postaci karty
podatkowej stanowią ogólny instrument podatkowy i korzystanie z nich nie powinno

być

uznane za pomoc publiczną.
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Część 3: Pomoc publiczna na gruncie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych
[dalej „Updop”]
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Poniżej przedstawiamy przegląd przepisów z zakresu podatku dochodowego od osób
fizycznych. Każdy przepis, który daje podstawę do rozważania wynikającej z niego normy
został przedstawiony w według następującego schematu:


podstawa prawna – wskazanie omawianego przepisu



orzecznictwo – wskazanie istniejącego orzecznictwa wpływającego na rozumienie

przepisu w kontekście pomocy publicznej
komentarz – odniesienie do kwestii pomocy publicznej



1. Przychody wynikające z umorzonych zobowiązań

Podstawa prawna
Art. 12 ust. 4 pkt 8 Updop
Do przychodów nie zalicza się:
1) kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu
pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:
a)

bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji

finansowej przedsiębiorstw i banków lub
b)

postępowaniem

upadłościowym

z

możliwością

zawarcia

układu

w

rozumieniu

przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, lub
c)

realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,

Stosownie art. 5 pkt 5 Updop, ilekroć w ustawie jest mowa o: programie restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację na podstawie ustaw:
a)

z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do

funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i
zadaniach gmin górniczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i
Nr 154, poz. 1802),
b)

z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału

obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1999
r. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz.
1080),
c)

z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2000 r. Nr

74, poz. 856),
d)

z

dnia

8

września

2000

r.

o

komercjalizacji,

restrukturyzacji

i

prywatyzacji

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948
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oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802),
e)

z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. z 2001 r. Nr

111, poz. 1196),
f)

z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów

opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684),
Komentarz:


Wyłączenie ma charakter programowy.



Korzyści: wyłączenie z opodatkowania dotyczące kategorii przychodów wskazanych w
przepisie.



Zakres podmiotowy: przedsiębiorcy realizujący programy restrukturyzacyjne oraz
wdrażający bankowe postępowanie ugodowe lub postępowanie upadłościowe z
możliwością zawarcia układu.



Wyłączenie wynika bezpośrednio z ustawy.

Niniejszy środek powinien zostać uznany za rozwiązanie systemowe. Niekonsekwencją
byłoby zaliczanie do dochodu wartości, które zostały umorzone przedsiębiorcy. Należy
pamiętać, że omawiany instrument ma zastosowanie do przedsiębiorcy znajdującego się w
trudnej sytuacji ekonomicznej. Dla takiego przedsiębiorstwa już sam fakt umorzenia
zobowiązań publiczno-prawnych jest udzieleniem mu pomocy publicznej.

2. Wartość nieodpłatnie otrzymanych świadczeń

Podstawa prawna
Art. 12 ust. 4 pkt 14 Updop
Do przychodów nie zalicza się:
wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości
innych

nieodpłatnych

lub

częściowo

odpłatnych

świadczeń

finansowanych

lub

współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze
środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach
rządowych programów,
Komentarz


Wyłączenie ma charakter programowy.
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Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do świadczeń w ramach programów
rządowych.



Korzyść: brak opodatkowania przychodów.



Wyłączenie wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Przychody w sektorze bankowym

Podstawa prawna
Art. 12 ust. 4 pkt 15 Updop
Do przychodów nie zalicza się:
w bankach:
a)

nominalnej

wartości

akcji

(udziałów)

przedsiębiorców

objętych

programem

restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrębnych ustaw, objętych za wierzytelności z
tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych tym przedsiębiorcom, na które utworzono rezerwy
zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów; w przypadku odpłatnego zbycia tych
akcji (udziałów) nie ustala się kosztów uzyskania przychodów,
b)

rezerw

zaliczonych

do

kosztów

uzyskania

przychodów,

rozwiązanych

lub

zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) na akcje
(udziały) przedsiębiorców objętych programem restrukturyzacji na podstawie odrębnych
ustaw,
c)

przychodów ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów
(pożyczek) - do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów (pożyczek),
Komentarz



Wyłączenie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: banki.



Korzyści: wyłączenie z opodatkowania przychodów wymienionych w przepisie.
Szczególne uprzywilejowanie niektórych kategorii przychodów banków w porównaniu
do innych sektorów gospodarki



Wyłączenie wynika bezpośrednio z ustawy.
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Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Wyłączenie z opodatkowania przychodów nie było dotychczas przedmiotem rozważań
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w kontekście możliwości wystąpienia pomocy
publicznej. Jak dotychczas ETS wielokrotnie zajmował się globalnymi zwolnieniami z
opodatkowania (np. wyrok w sprawie T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wyrok w sprawie T-210/02 British Aggregates
Association przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich).
Nie można jednak wykluczyć, że niebawem pojawi się precedens. 27 kwietnia 2004 r.
Electricite de France wniosło do ETS skargę na decyzję Komisji Europejskiej. Otóż w
zaskarżonej decyzji Komisja uznała, że niezapłacenie przez Electricite de France podatku
dochodowego od osób prawnych należnego z tytułu przekształcenia w dotację na
podwyższenie kapitału, niepodlegających opodatkowaniu zaliczek na przyszłe koszty
uzyskania przychodu utworzonych w związku z odnowieniem jej sieci przesyłowej,
stanowiło pomoc publiczną niezgodną ze wspólnym rynkiem.
Uprzedzając niejako rozstrzygnięcie ETS, można przypuszczać, szczególnie duży nacisk przy
kwalifikowaniu

wsparcia

jako

pomocy

publicznej

będzie

położony

na

zdefiniowanie

selektywności środka oraz ewentualnej korzyści ekonomicznej po stronie beneficjenta.

4. Koszty uzyskania przychodu u ubezpieczycieli

Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1b Updop
U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodów za rok podatkowy są koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a także:
1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - do
wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich
stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1, kosztem
uzyskania jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec miesiąca, za
który składana jest deklaracja podatkowa, w stosunku do stanu tych rezerw na początek
roku podatkowego,
2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokości określonej w odrębnych przepisach, jeżeli
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równowartość odpisów zwiększy środki funduszu,
3) wpłaty z tytułu, określonego w przepisach o działalności ubezpieczeniowej, nadzoru nad
działalnością zakładów ubezpieczeń.
Komentarz


Charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: ubezpieczyciele



Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o kategorie kosztu nieznane w
innych sektorach gospodarki.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Koszty w powszechnych towarzystwach emerytalnych

Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1e Updop
W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodów w roku
podatkowym są koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a także:
1) wydatki poniesione na pokrycie kosztów działalności otwartego funduszu emerytalnego,
2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego,
3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jeżeli
środki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu są niewystarczające na
pokrycie tego niedoboru,
4) wpłaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z
1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 110, poz.
1256) - do wysokości określonej w odrębnych przepisach,
5) opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, o
których mowa w ustawie wymienionej w pkt 4.
Komentarz


Charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: powszechne towarzystwa emerytalne.
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Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o dodatkowe kategorie kosztu
wskazane w ustawie w tym koszty dotyczące innej osoby prawnej t.j. otwartego
funduszu emerytalnego.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Koszty uzyskania przychodów w bankach

Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1h Upodop
W bankach kosztem uzyskania przychodów są także:
1) rezerwa na ryzyko ogólne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o
której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6,
2) strata

ze

zbycia

funduszowi

sekurytyzacyjnemu

albo

towarzystwu

funduszy

inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelności z tytułu kredytów
(pożyczek),

stanowiąca

różnicę

pomiędzy

kwotą

uzyskaną

ze

zbycia

a

wartością

wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) - do wysokości uprzednio utworzonej na tę część
wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z niniejszą
ustawą,
3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych
tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny:
a)

pożytki z sekurytyzowanych wierzytelności,

b)

kwoty główne z sekurytyzowanych wierzytelności,

c)

kwoty uzyskane z tytułu realizacji zabezpieczeń sekurytyzowanych wierzytelności

- objęte umową o subpartycypację.
Art. 15 ust. 1p. Przepisów ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje się do otrzymanych kwot spłat
kredytów (pożyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu
funduszy inwestycyjnych tworzącemu fundusz sekurytyzacyjny - po upływie 5 dni roboczych
od dnia wymagalności ich przekazania.
Komentarz


Charakter branżowy.
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Zakres podmiotowy: banki.



Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o dodatkowe kategorie kosztu
wskazane w ustawie.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Koszty w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych

Podstawa prawna
Art. 15 ust. 1q Updop
U przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodów są koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a także:
1) kwota dopłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800),
2) kwota rocznej opłaty telekomunikacyjnej, o której mowa w art. 183 ustawy wymienionej
w pkt 1.
Komentarz


Charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.



Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o dodatkowe kategorie kosztu
wskazane w ustawie.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

8. Rezerwy w bankach

Podstawa prawna
Art. 16 ust. 1 pkt 25 Updop
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: wierzytelności odpisanych jako nieściągalne,
z wyjątkiem:
a)

wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako

przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w
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ust. 2,
b)

udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrębnych ustaw

regulujących zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytów (pożyczek) - wymagalnych,
a nieściągalnych kredytów (pożyczek), pomniejszonych o kwotę nie spłaconych odsetek i
równowartość rezerw na te kredyty (pożyczki), zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania
przychodów,
c)

strat poniesionych przez bank z tytułu udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji

albo poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b),
Art. 16 ust. 1 pkt 26 Updop
Nie

uważa

się

za

koszty

uzyskania

przychodów:

rezerw

tworzonych

na

pokrycie

wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z wyjątkiem tych rezerw
utworzonych na pokrycie:
a)

w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 25 lit. b):

-

wymagalnych, a nieściągalnych kredytów (pożyczek),

-

kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych

przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
b)

wymagalnych, a nieściągalnych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1

stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek,
c)

zakwalifikowanych do kategorii straconych należności z tytułu udzielonych przez bank po

dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, udzielonych
przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
d)

25% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 25%

zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek - udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r.,
e)

50% kwoty kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych oraz 50%

zakwalifikowanych do kategorii wątpliwych należności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek - udzielonych przez bank przedsiębiorcom realizującym program
restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,
art. 16 ust. 2b Updop
Wierzytelności objęte rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank
gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, pomniejsza
się, z zastrzeżeniem ust. 2c, o wartość:
1) gwarancji lub poręczeń Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego
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Funduszu Gwarancyjnego,
2) gwarancji lub poręczeń banku centralnego lub rządu kraju będącego członkiem OECD,
3) gwarancji lub poręczeń banku mającego siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w
przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,
4) gwarancji lub poręczeń państwowej osoby prawnej, z wyłączeniem banków i zakładów
ubezpieczeń, uprawnionej na podstawie odrębnych przepisów do ich udzielania w ramach
realizacji powierzonych jej zadań państwowych, w przypadku gdy w budżecie państwa
określono źródła sfinansowania ewentualnych zobowiązań,
5) przelewu wierzytelności z akredytywy zabezpieczającej (akredytywa typu stand-by)
otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju będącego członkiem OECD, w przypadku gdy
sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,
6) umowy

ubezpieczenia

eksportowego

lub

gwarancji

ubezpieczeniowej

Korporacji

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie przepisów o
gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, dla określonej umowy
kredytowej lub zobowiązania pozabilansowego - do 100% sumy odpowiednio ubezpieczenia
lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerwy celowej jest następstwem zdarzeń
objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją,
7) gwarancji lub poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego
Funduszu Poręczeń Kredytowych wydanych na podstawie przepisów o poręczeniach i
gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne,
8) gwarancji lub poręczeń jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej
(gmin, powiatów i województw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym
uwzględniana kwota zabezpieczenia powinna wynikać z uchwały właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokości pożyczek,
gwarancji i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
9) wpłaty określonej kwoty w złotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku,
który zobowiąże się, że zwróci tę kwotę po uzyskaniu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, do wysokości tej kwoty, przy czym przeliczenia na złote należy
dokonać według kursu średniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień
dokonywania klasyfikacji,
10) zastawu rejestrowego na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku:
a)

posiadającym ekspozycję kredytową lub

b)

mającym siedzibę w kraju będącym członkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja

ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw
- wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z
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rachunku lokaty,
11) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności:
a)

papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank

Polski,
b)

papierów wartościowych emitowanych przez banki centralne lub rządy krajów

będących członkiem OECD,
c)

bankowych papierów wartościowych emitowanych przez inne banki

- według ich wartości godziwej,
12) hipoteki ustanowionej na:
a)

nieruchomości,

b)

użytkowaniu wieczystym,

c)

własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,

d)

spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,

e)

prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

f)

prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową

w celu przeniesienia jej własności na członka,
13) gwarancji lub poręczeń podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jeżeli
łączna kwota gwarancji i poręczeń udzielonych przez gwaranta (poręczyciela) jednemu
kredytobiorcy

nie

przekracza

15%

aktywów

netto

tego

gwaranta

(poręczyciela),

pomniejszonych o należne, lecz niewniesione wkłady na poczet kapitałów (funduszy)
podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni,
14) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej, na warunkach określonych przez
strony w umowie,
15) przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi
odsetkami i prowizją, prawa własności papierów wartościowych, niewymienionych w pkt 11,
będących w obrocie giełdowym w krajach będących członkiem OECD,
16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego,
17) zastawu

na

statku

powietrznym

wpisanym

do

rejestru

państwowego

statków

powietrznych,
18) zastawu rejestrowego na:
a)

prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 11, według ich wartości

godziwej,
b)

prawach z papierów wartościowych, o których mowa w pkt 15,
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19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,
20) przelewu wierzytelności z rachunku lokaty założonej w banku innym niż bank
posiadający

należność

lub

udzielonego

zobowiązania

pozabilansowego,

wraz

z

oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku
lokaty,
21) oświadczenia

patronackiego

podmiotu

o

dobrej

sytuacji

ekonomiczno-finansowej,

zawierającego zobowiązanie wystawcy do podjęcia działań wobec dłużnika, mających na celu
utrzymanie terminowej obsługi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie niebudzącej
obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika, pod warunkiem że:
a)

treść oświadczenia zapewnia możliwość dochodzenia wobec wystawcy roszczeń w

przypadku konieczności utworzenia rezerwy celowej,
b)

bank posiada opinię prawną dotyczącą skuteczności dochodzenia ewentualnych

roszczeń wobec wystawcy oświadczenia,
c)

zobowiązanie ciążące na wystawcy oświadczenia jest ujęte w jego księgach,

d)

łączna kwota oświadczeń patronackich, gwarancji i poręczeń udzielonych przez

wystawcę jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15% aktywów netto tego wystawcy,
pomniejszonych o należne, lecz niewniesione, wkłady na poczet kapitałów (funduszy)
podstawowych spółek akcyjnych i spółdzielni.
art. 16 ust. 2c Updop
Przepisy ust. 2b stosuje się w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawę tworzenia
rezerw zaliczanych do kosztów banku, na podstawie przepisów o rachunkowości, o wartość
zabezpieczeń wymienionych w tych przepisach.
art. 16 ust. 2d Updop
Za ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21, rozumie się:
a)

należności, z wyłączeniem odsetek, także skapitalizowanych,

b)

udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym.

art. 16 ust. 3 Updop
Przepisy ust. 1 pkt 26 dotyczą rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,
utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
art. 16 ust. 3c Updop
Przepisów ust. 1 pkt 26 nie stosuje się w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie
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kredytów (pożyczek), gwarancji (poręczeń) wymienionych w ust. 1 pkt 26, które zostały
udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno być stwierdzone
prawomocnym wyrokiem sądu.
Art. 16 ust. 3e Updop
Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosują banki uczestniczące w programie restrukturyzacji na
podstawie odrębnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelności z tytułu zakwalifikowanych
do straconych kredytów (pożyczek) oraz wierzytelności z tytułu gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów (pożyczek) - udzielonych przez bank.
Art. 16 ust. 3f Updop
W przypadku zakwalifikowania kredytów (pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty
kredytów i pożyczek udzielonych przez bank, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret drugie
i lit. c), do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została uprawdopodobniona, za
koszty uzyskania przychodów uważa się wysokość rezerwy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26
lit. d).
Orzeczenia
Wyrok NSA w Lublinie z 1998.07.01 (I SA/Lu 448/97, LEX nr 33429).
Dla określenia wierzytelności nieściągalnej stanowiącej koszt uzyskania przychodu istotnym
jest uprzednie jej zarachowanie jako przychodu należnego. Spółka jako przychód należny
zarachowała wierzytelności w kwotach bez podatku należnego VAT i ta okoliczność
pozostawała w sprawie bezsporna. W związku z tym za koszt uzyskania przychodu uznane
być mogły wierzytelności nieściągalne uprzednio zarachowane jako przychody należne czyli
bez podatku od towarów i usług. Skoro podatek od towarów i usług nie jest zaliczony do
przychodów, to nie mógł on zwiększać przychodu należnego podlegającego zarachowaniu na
podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Brak
podstaw prawnych do zarachowania podatku od towarów i usług jako przychodu należnego
wykluczał, w świetle art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i pkt 26 lit. a ustawy, uznanie wartości tego
podatku za koszt uzyskania przychodów.
Wyrok NSA w Łodzi z 1996.12.18 (SA/Łd 2862/95, LEX nr 28976).
1. Termin z art. 8 ust. 4 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest
terminem prawa materialnego i jego niedotrzymanie wywiera skutki prawne niezależnie od
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tego, w jakim zakresie mu uchybiono.
2. Jeżeli nawet przepis rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad
prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 102 z późn. zm.) przewidywał możliwość stworzenia
rezerwy bądź dokonania czynności faktycznej zbliżonej do rezerwy albo też stanowił jak
rezerwę takową się tworzy, nie oznaczało to ustawowego obowiązku tworzenia rezerw w
ciężar kosztów (art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych), zaś art. 16 ust. 1 pkt 26 tej ustawy nie ma w sprawie przedmiotowo
zastosowania.
Komentarz


Charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: banki.



Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o kategorie rezerw wskazanych w
ustawie.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

9. Pozostałe rezerwy

Podstawa prawna
Art. 16 ust. 1 pkt 27
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: rezerw innych niż wymienione w pkt 26,
jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak
kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne
niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt,
Orzeczenia
Wyrok NSA w Szczecinie z 1998.03.26 (SA/Sz 1067/97 LEX nr 34134)
Z mocy art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
utworzone przez podmioty gospodarcze rezerwy, inne niż wymienione w punkcie 26
powołanego przepisu, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z
odrębnych ustaw, nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Nie są więc kosztem
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uzyskania przychodów rezerwy tworzone na podstawie innych przepisów (np. rozporządzeń,
zarządzeń czy uchwał), w tym również - na podstawie rozporządzenia z dnia 15 stycznia
1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości także wówczas, gdy zasady
rachunkowości dopuszczają ich tworzenie.
Wyrok NSA w Łodzi z 1996.12.18 (SA/Łd 2862/95 LEX nr 28976)
1. Termin z art. 8 ust. 4 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest
terminem prawa materialnego i jego niedotrzymanie wywiera skutki prawne niezależnie od
tego, w jakim zakresie mu uchybiono.
2. Jeżeli nawet przepis rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad
prowadzenia rachunkowości (Dz. U. Nr 102 z późn. zm.) przewidywał możliwość stworzenia
rezerwy bądź dokonania czynności faktycznej zbliżonej do rezerwy albo też stanowił jak
rezerwę takową się tworzy, nie oznaczało to ustawowego obowiązku tworzenia rezerw w
ciężar kosztów (art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych), zaś art. 16 ust. 1 pkt 26 tej ustawy nie ma w sprawie przedmiotowo
zastosowania.
Komentarz


Zakres podmiotowy: podmioty wskazane w poszczególnych ustawach, przyznających
prawo do zaliczenia rezerwy w ciężar kosztów.



Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o dodatkowe kategorie kosztu
wskazane w ustawie.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

10. Koszty z tytułu składek członkowskich

Podstawa prawna
Art. 16 ust. 1 pkt

37 Updop

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: składek na rzecz organizacji, do których
przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:
a)

składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady

Spółdzielczej, z tym że górną granicę składki określi minister właściwy do spraw finansów
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publicznych w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej,
b)

(skreślony),

c)

składek

na

rzecz

organizacji

zrzeszających

przedsiębiorców

i

pracodawców,

działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w
roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w
poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie
społeczne,
Orzeczenia
Wyrok NSA w Gdańsku (I SA/Gd 2098/99 OPP 2003/4/25)
Opłata członkowska na rzecz organizacji, niezwiązana z konkretnym okresem, ale z
momentem akcesu do organizacji, do której przynależność nie jest obowiązkowa, jest
również formą składki niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Komentarz


Charakter branżowy.



Korzyść: uprzywilejowanie przedsiębiorców działających w formie spółdzielni w
postaci zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez zaliczenie dodatkowych
wydatków do kosztów uzyskania przychodów w stosunku do innych przedsiębiorców
oraz uprzywilejowanie innych przedsiębiorców którzy przynależą do organizacji
przedsiębiorców lub pracodawców działających na podstawie innych ustaw.



Zakres podmiotowy: spółdzielnie



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

11. Koszty z tytułu umorzenia kredytów

Podstawa prawna
Art. 16 ust. 1 pkt 43 Updop
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: umorzonych kredytów (pożyczek)
bankowych, jeżeli ich umorzenie nie jest związane z:
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a)

bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji

finansowej przedsiębiorstw i banków lub
b)

postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów

prawa upadłościowego i naprawczego, lub
c)

realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw,

Art. 16 ust. 3d Updop
Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma zastosowanie do banków uczestniczących w realizacji
programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, pod warunkiem przeznaczenia i
wydatkowania równowartości 100% kwoty wierzytelności podlegającej umorzeniu na
uruchomienie kredytów (pożyczek) dla podmiotów objętych tym programem.
Komentarz


Charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: banki.



Korzyści: zmniejszenie podstawy opodatkowania o dodatkowe kategorie kosztu
wskazane w ustawie.



Wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 3 Przychody w sektorze bankowym w Części 3 – Pomoc
publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12. Preferencja dotycząca amortyzacji taboru morskiego

Podstawa prawna
Art. 16f ust. 2 Updop
Podatnicy będący armatorami, z wyjątkiem tych, którzy ze względu na ogłoszoną upadłość
obejmującą likwidację majątku nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokonywać
odpisów amortyzacyjnych od zamówionego przez nich taboru transportu morskiego w
budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4.
Art. 16a ust. 2 pkt 4 Updop
Amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego
okresu używania: 4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie "statki" o symbolu 35.11, zaliczone do
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branży

1051-1053

Systematycznego

Wykazu

Wyrobów

(SWW)

Głównego

Urzędu

Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045).
Art. 16h ust. 1 pkt 2 Updop
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się: 2) od zamówionego przez armatora taboru
transportu morskiego w budowie, o którym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, począwszy od
pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym armator poniósł wydatki (w tym
dokonał wpłat zaliczek) na budowę taboru w wysokości co najmniej 10% wartości
kontraktowej odrębnie dla każdego obiektu tego taboru; wartość kontraktową, o której
mowa w niniejszym punkcie, ustala się na dzień zawarcia umowy na budowę danego
obiektu.
Art. 16l Updop
1. Odpisów amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w
art. 16a ust. 2 pkt 4, dokonuje się w ratach co miesiąc przy zastosowaniu stawek
amortyzacyjnych określonych dla taboru pływającego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.
2 Podstawę obliczenia odpisów amortyzacyjnych od obiektów taboru wymienionych w ust. 1
stanowi część wartości kontraktowej, o której mowa w art. 16h ust. 1 pkt 2, powiększona o
kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowę danego obiektu; wydatki te zwiększają
sukcesywnie podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych w miesiącu następującym po
miesiącu ich poniesienia.
3. Odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się do końca miesiąca, w
którym dany obiekt taboru został przyjęty do używania; jeżeli nie dojdzie do zawarcia
umowy przenoszącej na armatora własność zamawianego taboru, armator jest obowiązany
zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone
zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiącu, w którym odstąpiono od umowy.
4. Odpisów amortyzacyjnych od przyjętego do używania taboru morskiego dokonuje się
zgodnie z art. 16i. Suma odpisów amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 16i i odpisów
amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wartości początkowej
danego obiektu taboru transportu morskiego.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy



Zakres podmiotowy: armatorzy taboru morskiego.



Korzyść: wcześniejsze zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu poprzez
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amortyzację


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie pkt. 14 Preferencje dotyczące amortyzacji taboru morskiego w Części 2
– Pomoc publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13. Szczególne zasady amortyzacji w ramach leasingu prywatyzacyjnego

Podstawa prawna
Art. 16ł ust. 1 Updop
1. Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do
odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o
komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków albo
wartości przez korzystającego za cenę ustaloną w umowach, podatnicy dokonują odpisów
amortyzacyjnych na zasadach określonych w art. 16h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z
uwzględnieniem art. 16i i 16m, ustala się w proporcji do okresu wynikającego z umowy, z
wyjątkiem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o krótszym okresie
amortyzacji niż okres trwania umowy.
2. W razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych
do odpłatnego korzystania na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, przed upływem
okresu,

na

jaki

została

zawarta

umowa,

podatnicy

dokonują

dalszych

odpisów

amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie zasad i stawek,
określonych w ust. 1.
3. W razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie przepisów, o
których mowa w ust. 1, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie
do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem środków trwałych lub
wartości

niematerialnych

i

prawnych

o

okresie

amortyzacji

krótszym

niż

okres

obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów
amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono
umowę.
Komentarz



Zwolnienie ma charakter programowy.
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Zakres podmiotowy: podmioty korzystające z majątku skarbu państwa na podstawie
przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowych.



Korzyść: przyspieszona amortyzacja umożliwiająca dokonania pełnej amortyzacji
składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w czasie trwania
umowy leasingu prywatyzacyjnego.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Porównaj

omówienie

pkt.

15

Szczególne

zasady

amortyzacji

w

ramach

leasingu

prywatyzacyjnego w Części 2 Pomoc publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych.

14. Zwolnienie dotyczące sprzedaży nieruchomości gospodarstw rolnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 1 Updop
Wolne od podatku są: dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze
sprzedaży, jeżeli sprzedaż ta następuje przed upływem pięciu lat licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie całości lub części zbywanej nieruchomości,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: podmioty prowadzące gospodarstwa rolne.



Korzyść: zwolnienie dochodów spod opodatkowania.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
W omawianym zakresie warto przywołać Decyzję Komisji Europejskiej z dnia 11 grudnia
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2002 roku dotycząca środków przyjętych przez Hiszpanię w sektorze rolnictwa powodujących
zwiększenie cen (OJ L 111, 06/05/2003 P, 0024 – 0044). Hiszpania na kolejne dwa lata
przedłużyła zwolnienie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży ziemi rolnej i
urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych. Zdaniem Komisji działania takie
mogą być uznane za pomoc inwestycyjną w sektorze produkcyjnym. Zdaniem Hiszpanii,
działania zmierzały wyłącznie do poprawy struktury posiadania i sposobów wykorzystania
(zarządzania) zasobami w rolnictwie. Komisja nie podzieliła tego poglądu uznając, że
instrument ma charakter oczywiście selektywny i nie wynika z ogólnych zasad systemu
podatkowego. Powoduje to powiązanie prawa do ulgi podatkowej z faktem sprzedaży ziemi.
W wydanej decyzji KE uznała taki rodzaj ulg podatkowych za naruszenie art. 87-88 Traktatu
WE i nakazała Hiszpanii rezygnację z zastosowanego instrumentu. W konsekwencji Hiszpania
zaskarżyła decyzję KE do ETS, który jednak oddalił skargę. (sprawa C-73/03).
Przekładając powyższe na rozwiązania krajowe można uznać, że przedmiotowe zwolnienie
będzie stanowić pomoc państwa dla przedsiębiorców prowadzących gospodarstwa rolne.
Instrument nie pozwala bowiem na uzyskanie zwolnienia podatku dochodowego z tytułu
sprzedaży nieruchomości dla innych kategorii przedsiębiorstw.

15. Zwolnienie dotyczące kościelnych osób prawnych i spółek kościelnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 4a Updop
Wolne od podatku są: dochody kościelnych osób prawnych:
a)
mają

z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie
obowiązku

prowadzenia

dokumentacji

wymaganej

przez

przepisy

Ordynacji

podatkowej,
b)

z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego,

oświatowo-wychowawcze,

naukowe,

kulturalne,

charytatywno-opiekuńcze

oraz

na

konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w
zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków
na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i
zakłady charytatywno-opiekuńcze,
Art. 17 ust. 1 pkt 4b Updop
Wolne od podatku są: dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są
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kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b),
Orzeczenia
Wyrok WSA w Warszawie (III SA 1153/03LEX nr 165679)
Kościoły i inne związki wyznaniowe, których sytuacja została uregulowana w ustawie z 1998
r. o wolności sumienia i wyznania oraz mające sytuację prawną i majątkową uregulowaną w
ustawie regulującej stosunek Państwa do danego kościoła lub związku wyznaniowego na
tych samych zasadach korzystają ze zwolnienia ustalonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4a
lit. a ustawy z 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie to dotyczy
osób prawnych tych kościołów

i

związków

wyznaniowych

z tytułu niegospodarczej

działalności statutowej.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy:



Uprawnione

do

zwolnienia

są

kościelne

osoby

prawne

oraz

spółki,

których

udziałowcami są kościelne osoby prawne.


Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Warunki: przeznaczenie dochodów na cele społeczne określone w ww. ustawie.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Przywilej podatkowy polegający na zwolnieniu z opodatkowania dochodu kościelnych spółek
prawnych i spółek kościelnych może być rozważany pod katem pomocy publicznej dla
przedsiębiorców, jeśli będzie dotyczył podmiotów, które w świetle prawa wspólnotowego
mogą być uznane za przedsiębiorcę. Kościelne osoby prawne, które prowadzą wyłącznie
działalność wyznaniową nie będą więc zaliczone do tej kategorii. Dla oceny czy wsparcie
udzielane jest przedsiębiorcy nie ma co prawda znaczenia czy zgodnie z definicją wynikającą
z przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr
173, poz. 1807) podmiot jest przedsiębiorcą - przesądzające będzie czy faktycznie prowadzi
działalność gospodarczą. Sądy europejskie definiują jako przedsiębiorstwo „każdą jednostkę
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wykonującą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu jej
finansowania” (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /ETS/ z dnia 23 kwietnia
1991 r. w sprawie C-41/90 „Hoefner i Elser, [ECR I-1979]). Jednocześnie za działalność
gospodarczą uznaje się „oferowanie dóbr i usług na danym rynku” (orzeczenie ETS z dnia 18
czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 „Komisja v. Włochy”, [ECR I-3851]). Decydujące
znaczenie ma więc kwestia prowadzenia działalności gospodarczej, rozumianej jako odpłatne
świadczenie usług czy oferowanie produktów. Aby oceniać, czy w przypadku wsparcia dla
konkretnej osoby (kościelnej) może wystąpić pomoc publiczna niezbędne jest zatem
zbadanie jaki charakter ma działalność prowadzona przez tę osobę w celu stwierdzenia, czy
należy ją traktować jako potencjalnego beneficjenta pomocy publicznej. Mechanizm
uprzywilejowujący przedsiębiorców ze względu na formę prawną ich funkcjonowania będzie
natomiast miał charakter selektywny. W Obwieszczeniu Komisji w sprawie stosowania reguł
pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności
gospodarczej (98/C 384/03) wskazuje się,

że preferencje np. dla przedsiębiorców

publicznych mogą być traktowane jako pomoc (analogia ze względu na formę prawną
wydaje się być oczywista).
Procedurą poboru podatku, która w niniejszym przypadku jest zróżnicowana i może stanowić
podejrzenie wystąpienia pomocy publicznej zajmował się również Europejski Trybunał
Sprawiedliwości. Sprawa dotyczyła co prawda zróżnicowania poboru podatku, ze względu na
miejsce (kraj) prowadzenia działalności, a nie formę prawną przedsiębiorcy, ale przesłanka
zróżnicowania wydaje się mieć znaczenie drugorzędne. W wyroku z 27 lutego 1980 r.
Komisja Europejska przeciw Irlandii (55/79) ETS oceniał zgodność irlandzkich przepisów z
prawem wspólnotowym, zgodnie z którymi zapłata podatku (akcyzy) przez podmioty
krajowe była odroczona na kilka tygodni, a w takiej samej sytuacji podmioty zagraniczne
były obowiązane do natychmiastowego uiszczania podatku. Stawki podatku były takie same.
KE podniosła, iż selektywnie dopuszczona zwłoka w zapłacie daniny jest wystarczającą
korzyścią i naruszeniem zasady równego traktowania, aby stanowić zabronioną pomoc. ETS
podzielił pogląd Komisji, i to mimo iż Irlandia podniosła, że podmioty krajowe aby skorzystać
z odroczonej płatności obowiązane są ustanowić zabezpieczenie płatności. W tym zakresie
Trybunał wskazał na umożliwienie innym podmiotom korzystania tych samych praw (t.j.
możliwości zwłoki w zapłacie podatku w przypadku ustanowienia zabezpieczenia), i uznał iż
takie różnicowanie mechanizmu terminu płatności, jakie ma miejsce w przepisach prawa
irlandzkiego nie jest zgodne z Traktatem (art. 90).
Mimo licznych analogii z przypadkami uznania podobnych działań za pomoc niedozwoloną, w
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każdym indywidualnym przypadku dokonywania oceny zgodności przepisu z art. 90
Traktatu, należy poddać ocenie wystąpienie innych konstytutywnych elementów pomocy
publicznej – w szczególności zakłócenia konkurencji na rynku Wspólnoty.

16.

Zwolnienie

dla

środków

finansowych

wykorzystywanych

w

działalności

rolniczej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 4e Updop
Wolne od podatku są: dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów
specjalnych produkcji rolnej - w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa
w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia
działalności - w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z
działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do
przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej
produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze
wszystkich rodzajów działalności,
Według art. 17 ust. 1d Updop przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w
kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się
przychodów uzyskanych:
1) w

związku

z

regulowaniem

zobowiązań

wobec

Agencji

Nieruchomości

Rolnych

wierzytelnościami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,
2) ze sprzedaży produktów produkcji rolniczej nabytych przez spółdzielnie zajmujące się
produkcją rolną od członków tych spółdzielni - w części odpowiadającej cenie nabycia tych
produktów.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy



Zakres podmiotowy: przedsiębiorcy prowadzący działalność rolniczą i pozarolniczą.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu z działalność pozarolniczej.



Warunki: przeznaczenie dochodów na cele działalności rolniczej.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.
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17. Zwolnienia dla Banku Gospodarstwa Krajowego

Art. 17 ust. 1 pkt 4k Updop
Wolne od podatku są: dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Krajowy
Fundusz Mieszkaniowy, Fundusz Termomodernizacji, Fundusz Kredytu Technologicznego i
Krajowy Fundusz Drogowy oraz banku prowadzącego kasę mieszkaniową, stanowiące
równowartość dochodu uzyskanego przez te Fundusze lub kasę mieszkaniową z tytułów
określonych w odrębnych przepisach - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację
wymienionych w tych przepisach celów, odpowiednio Funduszy lub kasy mieszkaniowej,
Art. 17 ust. 1 pkt 4r Updop
Wolne od podatku są: dochody Banku Gospodarstwa Krajowego, prowadzącego Krajowy
Fundusz Poręczeń Kredytowych, stanowiące równowartość dochodu przekazanego na ten
Fundusz,
Art. 17 ust. 1 pkt 4x Updop
Wolne od podatku są: dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz
Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy stanowiące równowartość dochodów uzyskanych
przez te fundusze z tytułów określonych w przepisach regulujących ich tworzenie i
funkcjonowanie - w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych
przepisach,
Art. 17 ust. 1 pkt 4y Updop
Wolne od podatku są: dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz
Dopłat, stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez ten Fundusz z tytułów
określonych w przepisach regulujących jego tworzenie i funkcjonowanie - w części
przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach,
Art. 17 ust. 1 pkt 4z Updop
Wolne od podatku są: dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz
Poręczeń Unijnych, stanowiące równowartość dochodu przekazanego na ten Fundusz,
Art. 17 ust. 1 pkt 37 Updop
Wolne od podatku są: dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz
Rozwoju Inwestycji Komunalnych stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez ten
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Fundusz z tytułów określonych w przepisach regulujących jego tworzenie i funkcjonowanie w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter indywidualny.



Zakres podmiotowy: Bank Gospodarstwa Krajowego



Korzyść: brak opodatkowania dochodu uzyskanego przez poszczególne fundusze
prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.



Warunki: przeznaczenie dochodów na cele działalności poszczególnych funduszów.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Bank Gospodarstwa Krajowego, jest jednostką powołaną na podstawie ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594), którego
przeznaczeniem jest m.in. obsługa funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych
BGK na podstawie odrębnych przepisów. Poza tego rodzaju działalnością BGK może także
wykonywać czynności określone ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, a także
obsługiwać transakcje eksportowe z zastosowaniem instrumentów wspierania eksportu.
Zgodnie z komentowanym przepisem zwolniona z dochodu jest wyłącznie działalność
związana z obsługą funduszy.
Aby ustalić, czy w odniesieniu do zwolnień z podatku dochodowego BGK można mówić o
pomocy

publicznej,

należy

rozważyć,

czy

zwolnienie

to

wypełnia

cztery

przesłanki

konstytuujące pomoc występujące w art. 87 ust. 1 TWE oraz stwierdzić czy BGK może zostać
uznany za przedsiębiorcę.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pomoc
publiczna występuje wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. W sprawie C-35/96
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej, ETS zdefiniował przedsiębiorstwo jako
„każdą jednostkę wykonującą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i
sposobu finansowania”, przy czym owa działalność „polega na oferowaniu towarów lub usług
na określonym rynku” (pkt. 36). Należy jednak zauważyć, że działalność gospodarcza
powinna

mieć

charakter

ekonomiczny

(pkt.

37).

Pojęcie
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wspólnotowym prawie konkurencji jest szeroko interpretowane przez sądy europejskie.
Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
spółka prawa handlowego, spółka cywilna, przedsiębiorstwo państwowe, ale również
stowarzyszenie, fundacja, gospodarstwo pomocnicze, zakład budżetowy czy nawet organ
administracji publicznej – o ile prowadzi działalność gospodarczą. Jednocześnie ETS zwraca
uwagę na fakt, iż działalność gospodarcza nie musi być nastawiona na zysk. W takim
rozumieniu BGK może zostać zakwalifikowany do kategorii przedsiębiorstw ponieważ
prowadzi działalność bankową.
Przewidziane w przepisie zwolnienia z podatków dotyczą jednak wyłącznie dochodów, które
związane są z powierzoną przez Państwo obsługą wyspecjalizowanych funduszy celowych i
nie dotyczą pozostałego rodzaju działalności BKG. Zgodnie ze par. 33 ust. 2 statutu BKG,
całkowity zysk netto osiągnięty na działalności funduszy, przeznaczany jest na uzupełnienie
tych funduszy, po pomniejszeniu o środki przeznaczone na nagrody, zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych oraz fundusz zapasowy Banku. Jednocześnie BGK ponosi ryzyko w
przypadku ewentualnych strat wynikłych na działalności tego funduszu, bo choć w takim
przypadku strata pokrywana jest w ciężar tego funduszu (par. 34) to BGK – zgodnie ze
statutem – nie ma podstawy na uzyskanie wynagrodzenia za zarządzania danego rodzaju
funduszem.
Można więc uznać, że BGK nie odnosi korzyści ekonomicznej z tytułu zwolnienia
podatkowego od dochodów wynikających z obsługi funduszy, ponieważ całość przychodu
reinwestuje w fundusze, otrzymując jedynie zapłatę za zarządzanie i ponosząc jednocześnie
związane z tym ryzyko.

18. Zwolnienie dotyczące spółek non-profit

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 5 Updop
Wolne od podatku są: dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie
organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem
statutowym jest działalność wymieniona w pkt 4 - w części przeznaczonej na te cele oraz
przekazanej na rzecz tych organizacji,
Orzeczenia
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Wyrok NSA Warszawa z 2005.05.16 (FSK 1562/04, LEX nr 178618)
1. Redakcja art. 17 ust. 1b ustawy 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych jest
wadliwa - oczywistym jest bowiem, że "dochód", jako wykreowane przez ustawodawcę
pojęcie prawne, będące elementem konstrukcji podatku dochodowego, wprowadzone dla
prawnopodatkowych

potrzeb

określenia

podstawy

opodatkowania,

nie

może

być

"wydatkowany"; wydatkować można jedynie środki znajdujące pokrycie w ustalonym dla
potrzeb wymiaru podatku dochodzie.
2. Ze sformułowania "bez względu na termin" należy wnioskować, iż nie ma znaczenia, do
jakiego "dochodu" przypiszemy te środki. W praktyce nie sposób bowiem wymagać, by
podmiot prowadzący działalność gospodarczą przekazywał na cel określony w art. 17 ust. 1
pkt 5 ustawy sumę stanowiącą równowartość dochodu za dany rok, znajdującą się w
ostatnim dniu roku obrachunkowego na koncie tego podmiotu.
3. Nie można stwierdzić, iż strona "przeznaczając" i "wydatkując" kwotę stanowiącą
ekwiwalent dochodu na działalność statutową w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu i
ochrony środowiska nie spełniła przesłanek określonych w art. 17 ust. 1 pkt 5 w zw. z art.
17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Komentarz



Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres podmiotowy: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki: przeznaczenie i przekazanie dochodów na cele działalności prowadzonej
przez udziałowca (akcjonariusza). Celami tymi są: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania
inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
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Porównaj omówienie w pkt. 20 Zwolnienie dla organizacji pożytku publicznego w Części 3 –
Pomoc publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

19. Zwolnienie dla klubów sportowych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 5a Updop
Wolne od podatku są: dochody podatników będących klubami sportowymi w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), w
części przeznaczonej na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
Komentarz:


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: przedsiębiorcy prowadzący kluby sportowe



Korzyść: brak opodatkowania dochodów



Warunki: wydatkowanie środków na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i
młodzieży



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie w
ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Działalnością klubów sportowych, w zakresie oceny ryzyka wystąpienia pomocy publicznej
Komisja zajmowała się w decyzji z dnia 22 lipca 2005 r. odnoszącej się do wspierania przez
państwo (Włochy) profesjonalnych klubów sportowych. Wprawdzie zastosowany mechanizm
wspierania

klubów

sportowych

(wyrównywanie

strat

poniesionych

w

przeszłości,

a

związanych ze spadkiem wartości profesjonalnych zawodników) nie ma przełożenia na
omawiane zwolnienie w prawie polskim, tym niemniej należy mieć na uwadze, że kluby
sportowe powinny być traktowane jako przedsiębiorcy, prowadzący działalność na rynku.
Omawiany instrument należy zatem rozpatrzyć pod kątem czterech warunków wynikających
z art. 87 ust. TWE.
Selektywność – dany instrument nie ma zastosowania do wszystkich klubów sportowych,
ogranicza się bowiem tylko do tych klubów, które organizują szkolenia i współzawodnictwo
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sportowe dzieci i młodzieży. Podatek od dochodu będzie musiał zatem zapłacić klub, który
tego rodzaju działalności nie prowadzi. Selektywność nie występowałaby natomiast w
sytuacji, gdyby na klubu sportowe byłby nałożony ustawowy obowiązek organizacji szkoleń i
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Wówczas, każdy klub musiałby prowadzić
zajęcia dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie jego dochód przeznaczony na tą działalność
byłby zwolniony z podatku. Z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz.U.05.155.1298) oraz z ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze
fizycznej (Dz.U.01.81.889 z zm.) taki obowiązek wprost nie wynika.
Zasoby państwowe – pozbawienie dochodu budżetu państwa z podatków i danin publicznych
jest

traktowane

w

orzecznictwie

ETS,

jako

udzielenia

wsparcia

przedsiębiorcom

pochodzącego ze środków publicznych.
Wpływ na wymianę handlową – nie można wykluczyć, że co najmniej kilka klubów
sportowych prowadzi działalność na rynkach międzynarodowych, w związku z tym
wspieranie ich działalności przekłada się na zakłócenia w konkurencji międzynarodowej.
Korzyść ekonomiczna – szczegółowe zasady organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października
2001 r. (Dz.U.01.128.1416). Rozporządzenie określa, że zawody odbywają się zgodnie z
regulaminem danego rodzaju zawodów. Nie wskazano zatem, czy w związku z organizacją
zawodów dla dzieci i młodzieży, klub sportowy osiąga jakikolwiek przychód. W sytuacji
gdyby go nie było, moglibyśmy uznać, że klub jest wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu
środków ze zwolnienia podatkowego, a ostatecznymi jego odbiorcami są uczestnicy
zawodów.
Podsumowując w niniejszym przypadku wystąpienie pomocy publicznej można wykluczyć, w
sytuacjach, gdy spełniony został jeden z dwóch warunków. W pierwszej sytuacji gdyby
przyjąć, że kluby sportowe mają ustawowy obowiązek organizacji zawodów dla dzieci i
młodzieży, który finansowany jest ze zwolnienia podatkowego to wystąpi brak selektywności
środka. W drugiej jeżeli założymy, że kluby sportowe nie osiągają zysku w związku z
organizacją zawodów, gdyż całkowity koszt ich organizacji jest pokrywany ze zwolnienia
podatkowego oraz z ewentualnych opłat uczestników to wystąpi brak korzyści ekonomicznej.

20. Zwolnienie dla organizacji pożytku publicznego

Podstawa prawna
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Art. 17 ust. 1 pkt 6c Updop
Wolne od podatku są: dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w
przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na
działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej,
Komentarz:


Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres podmiotowy: podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów



Warunki: wydatkowanie środków na cele działalności statutowej.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie w
ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna,
prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie. Organizacjami pozarządowymi są natomiast niebędące jednostkami sektora
finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w
celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Ponadto
działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe

obejmują

prowadzenie

działalności

pożytku

publicznego.

Oznacza

to,

że

działalność organizacji pożytku publicznego mogą prowadzić podmioty, które zgodnie z
prawem unijnym będą traktowane jak przedsiębiorca, którym jest „każda jednostka
wykonująca działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i sposobu jej
finansowania” (orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości /ETS/ z dnia 23
kwietnia 1991 r. w sprawie C-41/90 „Hoefner i Elser, [ECR I-1979]). Jednocześnie za
działalność gospodarczą uznaje się „oferowanie dóbr i usług na danym rynku” (orzeczenie
ETS z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 „Komisja v. Włochy”, [ECR I-3851]).
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Decydujące znaczenie ma więc kwestia prowadzenia działalności gospodarczej, rozumianej
jako odpłatne świadczenie usług czy oferowanie produktów.
W

kontekście

powyższej

definicji,

przyjmując

literalne

brzmienie

normy

prawnej

ustanawiającej przywilej podatkowy należałoby stwierdzić, iż zwolnienie z opodatkowania
nie dotyczy przedsiębiorcy (t.j. działalności gospodarczej), a tym samym nie podlega
regułom art. 87-88 Traktatu. Podobnie odnośnie kwalifikacji działań organizacji użyteczności
publicznej, jako nie podlegających niezależnie od okoliczności, regułom właściwym dla
przedsiębiorców, gdy dotyczą działalności statutowej wypowiedział się ETS w wyroku z dnia
14 września 2006 r W sprawie C-386/04 Centro di Musicologia Walter Stauffer przeciwko
Finanzamt München für Körperschaften. W pewnym zakresie ETS uznał, że działania takie
nie stanowią działalności prowadzonej jako przedsiębiorca, nawet gdy wykraczają poza
działalność statutową. Wyrok dotyczył fundacji użyteczności publicznej zarejestrowanej we
Włoszech,

która

była

właścicielem

powierzchni

handlowej

w Monachium. Finanzamt

opodatkował dochody fundacji osiągane z wynajmu powierzchni handlowej podatkiem
dochodowym od osób prawnych za rok 1997. Ze statutu obowiązującego w trakcie spornego
roku obrachunkowego wynika, iż fundacja nie miała celu zarobkowego. Dążyła wyłącznie do
osiągnięcia celów kulturalnych, ukierunkowanych na edukację i kształcenie, w drodze
promocji nauki klasycznej, produkcji instrumentów strunowych i smyczkowych oraz historii
muzyki i ogólnie muzykologii tj. celów użyteczności publicznej w rozumieniu w rozumieniu
prawa

niemieckiego.

W związku

z powyższym,

fundacja

była

zwolniona

z podatku

dochodowego od osób prawnych. Jednak ponieważ fundacja miała siedzibę i zarząd we
Włoszech, osiągane przez nią w Niemczech dochody pochodzące z najmu wchodziły
w zakres ograniczonego obowiązku podatkowego. Fundacja wniosła odwołanie od decyzji
o opodatkowaniu. W wyroku ETS postanowił ustalić, czy przepisy traktatu WE dotyczące
swobody

wykonywania

działalności

gospodarczej,

swobody

świadczenia

usług

oraz

swobodnego przepływu kapitału sprzeciwiają się temu, aby państwo członkowskie, które
zwalnia z podatku dochodowego od osób prawnych dochody z najmu osiągane na
terytorium kraju przez fundacje użyteczności publicznej podlegające nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu, wówczas gdy mają one siedzibę na terytorium tego państwa,
odmawiało przyznania tego samego zwolnienia z opodatkowania dochodów tego samego
rodzaju fundacji użyteczności publicznej prawa prywatnego mającej siedzibę w innym
państwie członkowskim i podlegającej na jego terytorium ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu.
Zdaniem Trybunału przepisy dotyczące swobody wykonywania działalności gospodarczej nie
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znajdują zastosowania do opisanych okoliczności faktycznych. Działalność statutowa nie
była w ogóle w kontekście działalności gospodarczej rozważana. Co do najmu powierzchni,
ETS

wskazał,

wykonywania

że

aby

było

działalności

zagwarantowana

stała

możliwe

zastosowanie

gospodarczej,

obecność

co

podmiotu

do

przepisów

zasady

dotyczących

konieczne

w przyjmującym

państwie

jest,

swobody
by

była

członkowskim,

a w przypadku posiadania nieruchomości – czynnego zarządu tymi nieruchomościami.
Z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez sąd krajowy wynikało, że fundacja nie
posiadała na terenie Niemiec lokali w celu wykonywania swojej działalności, a usługi
związane z wynajmem nieruchomości są świadczone przez niemieckiego zarządcę. Fundacja
mogła natomiast powoływać się na przepisy art. 73B–73G Traktatu dotyczące swobodnego
przepływu kapitału, gdyż okoliczność bycia właścicielem tej nieruchomości oraz korzystania
z niej należą właśnie do zakresu swobodnego przepływu kapitału. Zdaniem ETS zwolnienie
podatkowe dochodów pochodzących z najmu stosowane jest wyłącznie na korzyść fundacji
uznanych za mające charakter użyteczności publicznej i podlegających na terytorium
niemieckim nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jest niekorzystne dla fundacji
posiadających siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego i może stanowić
przeszkodę w swobodnym przepływie kapitału i stanowi tym samym naruszenie art. 73B
traktatu w związku z art. 73D Traktatu

21. Dotacje z budżetu państwa

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 14a Updop
Wolne

od

podatku

są:

dotacje

z

budżetu

państwa

otrzymane

na

dofinansowanie

przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD),
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do korzystania z programów pomocy
wymienionych w przepisie,



Korzyść:

Uprzywilejowanie

niektórych

przedsiębiorstw

kwalifikujących

się

do

dofinansowania w ramach programu SAPARD. Z dniem 1 maja 2004 r. Polska jest
uczestnikiem Wspólnej Polityki Rolnej, której elementem są dopłaty bezpośrednie.
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Opisywane zwolnienie ma charakter ograniczony czasowo.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki: korzystanie ze wsparcia w ramach programu SAPARD.

Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

22. Dochody z działalności rolniczej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 15 Updop
Wolne od podatku są: dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji
rolnej

przeznaczone

na

wynagrodzenia

za

pracę

członków

rolniczych

spółdzielni

produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, a także ich domowników
- jeżeli wynagrodzenia te są związane z wymienioną działalnością,
Orzeczenia
Wyrok NSA w Katowicach z 1997.09.15 (I SA/Ka 329/96, POP 1998/6/224)
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz. U. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) zwolnieniu podlegała tylko ta część
dochodu podatnika osiągnięta z działalności pozarolniczej, która została przeznaczona na
wynagrodzenia wypłacone członkom i domownikom zajmującym się produkcją rolną.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy



Zakres

podmiotowy:

dotyczy

podmiotów

prowadzących

działalność

rolniczą

i

pozarolniczą.


Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Warunki: przeznaczenie dochodów z działalności pozarolniczej na wynagrodzenia
osób zajmujących się produkcją rolną.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy

Jak dotychczas brak jest orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do
zwolnień podatkowych od dochodu, który jest przeznaczony na wypłaty dla pracowników, w
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tym spółdzielni rolniczych, bądź też pozarolniczych zajmujących się produkcją rolną.
Próbując odpowiedzieć na pytanie czy niniejszy instrument stanowi pomoc publiczną należy
rozważyć czy można go uznać za ogólny środek podatkowy. Zgodnie z obwieszczeniem
Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków związanych z
bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (98/C 384/03), rozwiązania
systemu

podatkowego

opodatkowaniem

małych

podkreślające
i

średniego

pewne

specyficzne

przedsiębiorców

przepisy

(włączając

związane

małych

z

rolniczych

przedsiębiorców) są porównywalne do progresywnej skali podatkowej. Takie podejście
powoduje traktowanie środka jak ogólnego środka podatkowego.

23. Dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 16 Updop
Wolne od podatku są: dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na
podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrębnych przepisów,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy



Zakres podmiotowy: dotyczy podmiotów prowadzący loterie fantowe i gry bingo na
podstawie zezwolenia.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Warunki: przeznaczenie dochodów na cele społecznie użyteczne



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Porównaj omówienie pkt. 2 Dochody z tytułu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo
fantowe w Części 1 Pomoc publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
24. Dochody osób zagranicznych
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Art. 17 ust. 1 pkt 17 Updop
Wolne od podatku są: dochody osób prawnych nie mających siedziby lub zarządu w
Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskane z tytułu działalności prowadzonej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i finansowanej z funduszy pochodzących z międzypaństwowych
instytucji finansowych oraz ze środków przyznanych przez państwa obce na podstawie umów
zawartych przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej lub ministra za zgodą Rady
Ministrów z tymi instytucjami i państwami,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres podmiotowy: dochody osób zagranicznych z działalności prowadzonej na
terytorium Polski pochodzących z instytucji wskazanych w przepisie.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy

Uregulowanie na gruncie prawa wspólnotowego części zagadnień dotyczących eliminacji
zjawiska podwójnego opodatkowania nie oznacza wyłączenia stosowania na obszarze Unii
Europejskiej tradycyjnych środków przeciwdziałania temu zjawisku, do których należą
przede wszystkim umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Umowy te
nadal stanowią podstawowe narzędzie eliminacji wielokrotnego opodatkowania na obszarze
Unii Europejskiej. Ich postanowienia znajdują zastosowanie w następujących sytuacjach:
- w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych przez prawo europejskie (np. zapobieganie
podwójnemu opodatkowaniu dochodów osób fizycznych),
- w przypadku gdy przepisy prawa europejskiego wprost odsyłają do postanowień umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania (np. art. 3 ust. 2 Konwencji w sprawie eliminowania
podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych),
- w stosunkach między państwami członkowskimi i państwami spoza Wspólnoty.
Unikanie podwójnego opodatkowania jest uzasadnione ogólnym systemem podatkowym i nie
powinno wiązać się wystąpieniem pomocy publicznej. Podobne podejście zaprezentowała
Komisja Europejska w pkt. 13 Obwieszczenia Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy
publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (98/C
384/03), twierdząc, że przepisy przeciwdziałające podwójnemu opodatkowaniu są środkami
podatkowymi czysto formalnej natury i nie tworzą pomocy publicznej.
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25. Dochody podmiotów podlegających restrukturyzacji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 19 Updop
Wolne od podatku są: dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub
środków pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej
przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy



Zakres

podmiotowy:

przedsiębiorstw

i

banków

uprawnionych

od

otrzymania

świadczeń na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i
banków.


Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy

26. Dochody Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 20 Updop
Wolne od podatku są: dochody narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na
podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich
prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz.
164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691), pochodzące z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: narodowe fundusze inwestycyjne.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy
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Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie w
ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Zgodnie z ustawą o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. z
1993 r. Nr 44 poz. 202 ze zm.) fundusze tworzone przez Skarb Państwa mają charakter
spółek akcyjnych. Jako zasadniczy cel działalności funduszy wskazano pomnażanie ich
majątku, w szczególności poprzez prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na
nabywaniu i zbywaniu akcji spółek oraz wykonywaniu uzyskanych praw. Artykuł 87 ust. 1
TWE stwierdza wyraźnie że wspierane przedsiębiorstw, co do zasady, jest niezgodne ze
wspólnym rynkiem.
W wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na wspierane inwestycji kapitału
podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (2006/C 194/02) Komisja
Europejska podkreśla, że fundusze inwestycyjne są narzędziem pośrednim dla transferu
pomocy publicznej do inwestorów lub przedsiębiorstw, w które są przedmiotem inwestycji, i
że same w sobie nie są zwykle beneficjentami pomocy. Wsparcie o charakterze pomocy
publicznej występuje na poziomie podmiotów zarządzających danymi funduszami (lub
inwestorów danego funduszu) bądź też na poziomie spółek, w których danych fundusz
inwestycyjny jest inwestorem.
Tożsame stanowisko reprezentował rząd włoski w skardze wniesionej do ETS przeciwko
Komisji Europejskiej (Sprawa T-424/05), dowodząc, że fundusze inwestycyjne ze swej istoty
nie mogą w żaden sposób zostać uznane za przedsiębiorstwa w znaczeniu prawa
wspólnotowego, ponieważ mają postać wspólności majątkowej papierów wartościowych.
Jednakże Komisja przyjmując powyższe do wiadomości, stwierdziła, że "w pewnych
przypadkach" te konstrukcje inwestycyjne są przedsiębiorstwami, nie wyjaśniając jednak, w
jakich przypadkach i okolicznościach fundusze inwestycyjne przyjmują taki charakter.
Przekładając argumenty Komisji podniesione w tym sporze na system krajowy, można
powiedzieć,

że

uprzywilejowuje

zwolnienie
te

podatkowe

specjalistyczne

dla

NFI

fundusze

ma

charakter

inwestycyjne

selektywny,
w

stosunku

który
do

niespecjalistycznych funduszy inwestycyjnych, umożliwiając im osiągnięcie powiększonego
zysku. Środek taki, zdaniem Komisji, pozostaje bez związku z powszechnym systemem
podatkowym, stanowiąc pomoc operacyjną.
Jak widać z powyższego Komisja Europejska stosuje dwojakie podejście w odniesieniu do
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funduszy inwestycyjnych – z jednej strony uznaje je tylko za pośredników w udzielaniu
wsparcia, z drugiej natomiast jako beneficjentów pomocy publicznej. W tej sprawie do dnia
dzisiejszego nie zapadł wyrok ETS rozstrzygający spór obu stron postępowania.
Ponieważ jednak, zgodnie z art. 38 ust. 7 ustawy o NFI, przychody funduszy stanowią
dochód budżetu państwa, dochody zwolnione z podatku trafiają do budżetu. Konkludując
zatem, można stwierdzić, że NFI nie otrzymują korzyści ekonomicznej w postaci zwolnienia
podatkowego.

27. Dochody otrzymywane od państw obcych, organizacji międzynarodowych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 23 Updop
Wolne od podatku są: dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych,
organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze
środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań,
rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na
podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami
lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub
agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest
dokonywane

za

pośrednictwem

podmiotu

upoważnionego

do

rozdzielania

środków

bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
Art. 17 ust. 1 pkt 24 Updop
Wolne od podatku są: odsetki od dochodów lub środków, o których mowa w pkt 23,
lokowanych na bankowych rachunkach terminowych,
Komentarz
 Zwolnienie ma charakter programowy


Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do korzystania z bezzwrotnej pomocy w
ramach programów pomocy wymienionych w przepisie,



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki: przyznawanie środków pomocy po spełnieniu określonych w programach
pomocowych warunkach, czego konsekwencją jest uprzywilejowanie niektórych
podmiotów dodatkowo poprzez zwolnienie niektórych dochodów uzyskiwanych przez
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tą grupę.
Porównaj omówienie w pkt. 5 Dotacje z budżetu państwa w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

28. Dochody podmiotów zarządzających portami

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 26 Updop 37
Wolne od podatku są: dochody podmiotów zarządzających portami lub przystaniami
morskimi w części przeznaczonej na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury
portowej oraz na realizację zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121,
poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 62, poz. 685),
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.

37
Uwaga:
Stosownie do art. 17 ust. 1a Updop zwolnienia dotyczące podatników wskazane w art. 17 ust. 1 Updop,
przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczą:
1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów
alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych
metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek
naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej
na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i
prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych
przepisach.
Stosownie do art. 17 ust. 1b Updop zwolnienia dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe
lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na
termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków
niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.
Na podstawie art. 17 ust 1e Updop zwolnienia dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe
lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:
1) wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji
wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.,
2) papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.
U. Nr 183, poz. 1538), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75
tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na
odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powołanej ustawy,
3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546).
Powyższe zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany,
bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.
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Zakres podmiotowy: podmioty zarządzające portami lub przystaniami morskimi.



Korzyść: brak opodatkowania dochodu.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Warunki:

przeznaczenie

dochodów

na

budowę,

rozbudowę

lub

modernizację

infrastruktury portowej.
Akty

wspólnotowe

i

orzecznictwo

Europejskie,

które

mogą

znaleźć

zastosowanie w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i
dopuszczalności pomocy publicznej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, pomoc
publiczna występuje wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. W sprawie C-35/96
Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej, ETS zdefiniował przedsiębiorstwo jako
„każdą jednostkę wykonującą działalność gospodarczą, niezależnie od jej formy prawnej i
sposobu finansowania”, przy czym owa działalność „polega na oferowaniu towarów lub usług
na określonym rynku”. Należy jednak zauważyć, że działalność gospodarcza powinna mieć
charakter ekonomiczny. Pojęcie „przedsiębiorstwa” we wspólnotowym prawie konkurencji
jest szeroko interpretowane przez sądy europejskie. Przedsiębiorcą może być zarówno osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego, spółka cywilna,
przedsiębiorstwo

państwowe,

ale

również

stowarzyszenie,

fundacja,

gospodarstwo

pomocnicze, zakład budżetowy czy nawet organ administracji publicznej – o ile prowadzi
działalność gospodarczą. Jednocześnie ETS zwraca uwagę na fakt, iż działalność gospodarcza
nie musi być nastawiona na zysk. A co za tym idzie, przedsiębiorcami, w zakresie
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, będą również organizacje non-profit.
Podmioty zarządzające portami morskimi bezsprzecznie prowadzą działalność gospodarczą,
która polega na odpłatnym udostępnianiu infrastruktury portowej armatorom.
Art. 87 ust. 1 TWE stanowi, iż z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Traktacie, każda
pomoc udzielana przez państwo członkowskie lub ze źródeł państwowych, w jakiejkolwiek
formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych
przedsiębiorstw lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z zasadami wspólnego
rynku w zakresie, w jakim wpływa negatywnie na wymianę handlową pomiędzy państwami
członkowskimi.
Aby można zakwalifikować określone korzyści jako pochodzące z źródeł publicznych,
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konieczne jest, aby po pierwsze, zostały one przyznane bezpośrednio lub pośrednio z
zasobów państwowych oraz po drugie, aby można je było przypisać państwu. 38 W ramach
omawianego środka podmioty zarządzające Portami uzyskują zwolnienie z podatku w części,
która przeznaczona jest na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury. Należy zatem
założyć, że budżet państwa pośrednio dofinansowuje inwestycje w infrastrukturze portowej.
W celu stwierdzenia selektywności pomocy należy pokreślić, że w przedmiotowym
instrumencie wsparcie jest ograniczone wyłącznie do podmiotów, które zarządzają portem
lub przystanią morską.
W sprawie Altmark 39 , Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że relatywnie mała
wartość pomocy lub relatywnie mała wielkość przedsiębiorstwa, które otrzymuje pomoc nie
wyklucza możliwości zakłócenia wymiany handlowej między państwami członkowskimi.
Dlatego

też

to,

czy

pomoc ma

wpływ

na

wymianę

handlową

między

państwami

członkowskimi nie zależy od regionalnego lub lokalnego charakteru świadczonych usług lub
skali prowadzonej działalności gospodarczej. Nawet pomoc o stosunkowo niewielkim
znaczeniu może mieć wpływ na wymianę handlową i konkurencję, w szczególności, gdy w
sektorze, w którym działa przedsiębiorca korzystający z pomocy, istnieje silna konkurencja.
Zgodnie z przyjętą przez Komisję Europejską praktyką, do spełnienia przesłanki możliwości
naruszenia

konkurencji

wystarczy,

żeby

beneficjent

pomocy

prowadził

działalność

gospodarczą w sektorze, który wiąże się z występowaniem konkurentów na rynku. Biorąc
pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w przedmiotowym przypadku przesłanka wpływu
na konkurencję, a co za tym idzie potencjalnego wpływu na wymianę handlową między
państwami członkowskimi, będzie spełniona.
Warunkiem

niezbędnym

do

uzyskania

omawianego

zwolnienia

podatkowego,

jest

przeznaczenie dochodu mającego być objętym zwolnieniem, na budowę, rozbudowę i
modernizację infrastruktury, co jest korzyścią ekonomiczną dla beneficjenta, ponieważ nie
wykłada on na to środków z zysku po opodatkowaniu, a finansuje je z niezapłaconego
podatku.
Nie można zatem jednoznacznie wykluczyć, że omawiany instrument nie jest pomocą
publiczną dla podmiotów, których dotyczy.

38
C-303/88 – orzeczenie z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie Włochy przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (zb. orz. ETS z 1991
r., str. I-1433), oraz C-482/99 – orzeczenie z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie Francja przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (orz.
ETS z 2002 r., str. I-4397).
39
C-280/00 – orzeczenie z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko
Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH i Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (zb. orz. ETS z 2003 r., str. I-07747).
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29. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 34 Updop
Wolne od podatku są: dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności
gospodarczej

prowadzonej

na

terenie

specjalnej

strefy

ekonomicznej

na

podstawie

zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o
specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z
1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840), przy czym wielkość
pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości
pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do
uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami,
Art. 17 ust. 4 Updop. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi
wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie
strefy.
Art. 17 ust. 5 Updop. W razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik
traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze
zwolnienia podatkowego.
Art. 17 ust. 6 Updop. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 5, podatnik
jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu
do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę
kwotę - w rozliczeniu zaliczki za miesiąc, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa
nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.
Orzeczenia
Wyrok WSA w Warszawie z 2004.06.15 (III SA 388/03, LEX nr 158481).
1. Skutkiem podatkowym przeznaczenia całego dochodu na cele statutowe jest zwolnienie z
podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z wykładnią art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 17 ust. 1b tej ustawy.
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2. Dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo
techniczna lub inna wymieniona w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, wolne są od opodatkowania także wówczas, gdy przeznaczone i wydatkowane
zostały na uiszczenie wpłaty na PFRON na zasadach określonych w art. 17 ust. 1b tej
ustawy.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres podmiotowy: podmioty inwestujące w specjalnych strefach ekonomicznych na
podstawie

zezwolenia

na

prowadzenie

działalności

w

specjalnych

strefach

ekonomicznych


Korzyść:

brak

opodatkowania

części

dochodów

do

kwoty

50%

wydatków

inwestycyjnych.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Omawiana regulacja była przedmiotem negocjacji strony polskiej z Komisją Europejską i
została określona w Załączniku XII do Aktu Przystąpienia jako pomoc nie naruszająca
postanowień art. 87 i 88 TWE, o ile została ona przyznana przedsiębiorcom przed dniem 1
stycznia 2001 r. Czas stosowania niniejszego instrumentu jest uzależniony od wielkości
przedsiębiorcy, który otrzymał prawo do zwolnienia i wynosi odpowiednio: dla małych
przedsiębiorców do 31 grudnia 2011 r., dla średnich przedsiębiorców do 31 grudnia 2010
r. W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw, którzy uzyskali zezwolenie na działalność w
SSE przed 1 stycznia 2000 r. pułap intensywności pomocy nie może przekroczyć 75%
kosztów

kwalifikowanych

inwestycji.

Natomiast

jeżeli

duży

przedsiębiorca

uzyskał

zwolnienie w trakcie roku 2000 – całkowita wielkość pomocy nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych inwestycji. Datę graniczną, kiedy mogą być brane pod uwagę
koszty kwalifikowane określono na 31 grudnia 2006 r.
Podsumowując, niniejszy instrument wsparcia jest uznawany za pomoc publiczną.
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30. Dopłaty bezpośrednie

Art. 17 ust. 1 pkt 36 Updop
Wolne od podatku są: dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów,
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: podmioty uprawnione do otrzymywania dopłat bezpośrednich.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Porównaj omówienie w pkt. 13 Dopłaty bezpośrednie w Części 2 – Pomoc publiczna na
gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

31. Dochody spółdzielni socjalnej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 pkt 43 Updop
Wolne od podatku są: dochody spółdzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na
cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651), na zasadach określonych w tej ustawie, w części
niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: spółdzielnia socjalna.



Korzyść: brak opodatkowania dochodów.



Warunki: wydatkowanie dochodu na cele statutowe.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
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Pogląd

Komisji

na

temat

zasadności

wspierania

tzw.

przedsiębiorstw

społecznych

przedstawia Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zdolności
przystosowawczych MSP i przedsiębiorstw społecznych do zmian wymuszanych przez rozwój
gospodarczy (Official Journal C 120 , 20/05/2005 P. 0010 – 0016). Zgodnie z tą opinią,
przedsiębiorstwa społeczne (PS) obejmują cztery formy prawne: spółdzielnie, (jak w prawie
polskim – przyp. aut), towarzystwa wzajemne, stowarzyszenia i fundacje. Ich wyróżnikiem
jest prymat celu społecznego nad maksymalizacją zysku, co często wiąże je silnie z
terytorium macierzystym i z rozwojem lokalnym. Do ich podstawowych wartości należą
solidarność,

spójność

społeczna,

odpowiedzialność

społeczna,

demokratyczne

podejmowanie decyzji, udział społeczny i niezależność. Zdaniem EKES, PS mogą na różne
sposoby uczestniczyć w sposób znaczący w przemianach społeczno-gospodarczych np.
oferując zatrudnianie osób wkraczających po raz pierwszy na rynek pracy lub zatrudnianie
bezrobotnych. Doświadczenia PS w różnych krajach UE zdają się świadczyć o tym, że
wprowadzenie w życie systemów finansowania pomagających pracownikom, którzy tracą
swe miejsce pracy, w ponownym uruchomieniu swej firmy lub w rozpoczęciu nowej
działalności (w połączeniu z odpowiednim wsparciem merytorycznym) może nie tylko
pozwolić

na

uratowanie

lub

stworzenie

miejsc

pracy

oraz

na

rozwój

aktywności

gospodarczej, ale również umożliwia państwu, względnie innym dawcom środków, na
odzyskanie w stosunkowo krótkim czasie całości wyłożonych kwot, niekiedy wręcz z
nadwyżką. Zdaniem EKES należy zbadać różnicę kosztów, jaka wystąpiłaby w sytuacji braku
danego modelu ("kosztem braku spółdzielczości" byłby np. dodatkowy koszt, który
musiałoby ponosić państwo i samorząd w razie nagłego zaprzestania działalności przez
spółdzielnie).
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych spółdzielnia socjalna działa na
rzecz społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na
celu: odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, zawodowej
reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i
podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, a działania te
nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności
gospodarczej. Przyjmując literalną wykładnię w/w normy prawnej należałoby stwierdzić, iż
zwolnienie z opodatkowania nie dotyczy przedsiębiorcy (t.j. działalności gospodarczej), a
tym samym nie podlega regułom art. 87-88 Traktatu. Ze względu na szersze rozumienie
pojecie przedsiębiorca przez Wspólnotę niż przedstawia to prawo polskie (por pkt 34
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dotyczący kościelnych osób prawnych), rozważenia wymaga, czy zwolnienie w kształcie w
jakim jest przewidziane w prawie polskim

- odstąpienie od opodatkowania dochodu w

części przeznaczanej na cele statutowe, nie jest formą zrekompensowania spółdzielniom
socjalnym działalności, która co do zasady stanowi zadanie władz publicznych.
Gdyby przyjmować, że ulga przewidziana w ustawie jest pomocą i dotyczy przedsiębiorcy,
wówczas zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 2204/2002 (Dz.U WE C 371.23.12.2000, s
12.) wsparcie dla spółdzielni socjalnych mogłoby być zapewne w większości faktycznych
sytuacji traktowane jako pomoc na tworzenie zatrudnienia oraz rekrutację pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych. Pomoc może
być wówczas przyznawana bez uprzedniej notyfikacji, jeśli jest to działanie w oparciu o
program pomocowy odwołujący się do w/w rozporządzenia i z nim zgodny.

32. Podstawa opodatkowania w sektorze bankowym

Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 pkt 6 Updop
Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z
art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu: (6. w bankach -) 20% kwoty kredytów (pożyczek)
umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych
ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów,
Zgodnie z art. 5 Updop ilekroć jest mowa o:
5) programie restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw - oznacza to restrukturyzację
na podstawie ustaw:
a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i
zadaniach gmin górniczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 41 i
Nr 154, poz. 1802),
b) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1999
r. Nr 83, poz. 932, z 2000 r. Nr 119, poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz.
1080),
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c) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. z 2000 r. Nr
74, poz. 856),
d)

z

dnia

8

września

2000

r.

o

komercjalizacji,

restrukturyzacji

i

prywatyzacji

przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r. Nr 84, poz. 948
oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802),
e) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. z 2001 r. Nr
111, poz. 1196),
f) z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684),
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: banki.



Korzyść: zmniejszenie podstawy opodatkowania o 20% kwoty kredytów umorzonych.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Zastosowanie szczególnych zasad ustalania przychodu do opodatkowania wynika z udziału
banku w pomocy udzielanej innym przedsiębiorcom. Przez działania ustawodawcy (władz
publicznych) ustanawiającego programy pomocowe dla restrukturyzowanych branż banki
udzielające kredytów w tych branżach zostały komentowanym rozwiązaniem ustawowym
zachęcone do odstąpienia od egzekwowania kredytów udzielonych branży, do której
kierowany był program pomocowy. W tym kontekście działania ustawodawcy należy
rozważać raczej jako rekompensatę z tytułu udziału w realizacji programu pomocy dla
innych przedsiębiorców, niż jako pomoc dla banku. W analizie przepisu nie można jednak
utracić z pola widzenia ewentualnych korzyści osiąganych z takiego rozwiązania przez same
banki. Jeśli zastosowane środki przyczyniałyby się do wzmocnienia pozycji banków, poprzez
np. zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności, zapewnienie zwrotu środków, które w
normalnych warunkach stanowiłoby normalny element ryzyka prowadzonej działalności
wówczas

ocena

przepisu

winna

być

dokonywana

z

uwzględnieniem

odpowiedniego

orzecznictwa ETS. Mimo istotnych różnic najbliższy komentowanej sytuacji wydaje się być
Wyrok ETS z dnia 15 grudnia 2005 r. W sprawie C-66/02 Republika Włoska, przeciwko
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Komisji Wspólnot Europejskich. W objętej wyrokiem sytuacji ustawa włoska umożliwiała
przekształcenie instytucji kredytowych prawa publicznego w spółki akcyjne. W związku z
tymi przekształceniami Decreto legislativo nr 153 z dnia 17 maja 1999 r. wprowadzał ulgi
podatkowe dla banków polegające między innymi na obniżenie stopy podatku dochodowego
(IRPEG) do 12,5% przez pięć kolejnych lat podatkowych dla banków, które dokonują
połączenia lub podobnej restrukturyzacji, pod warunkiem że zyski zostaną zgromadzone
w specjalnej rezerwie, która nie może zostać naruszona przez okres trzech lat; zyski
zgromadzone w specjalnej rezerwie nie mogą przekroczyć 1,2% różnicy pomiędzy sumą
wierzytelności i zobowiązań banków uczestniczących w połączeniu a sumą wierzytelności
i zobowiązań największego banku uczestniczącego w tej operacji (art. 22 ust. 1 i art. 23
ust. 1). Zdaniem ETS środek, w drodze którego władze państwowe przyznają pewnym
przedsiębiorstwom

zwolnienie

podatkowe,

który

wprawdzie

nie

jest

związany

z przeniesieniem zasobów państwowych, niemniej stawia beneficjentów w korzystniejszej
sytuacji finansowej względem innych podatników, stanowi pomoc państwa w rozumieniu
art. 87 ust. 1 WE. Tym samym środek przyznający pewnym przedsiębiorstwom obniżkę
podatku lub odroczenie terminu zapłaty normalnie należnego podatku może być uznany za
pomoc. Jeśli więc z takiej regulacji podatkowej korzyści odnoszą przedsiębiorstwa bankowe
to wówczas okoliczność, że ewentualnie beneficjentami są także inne podmioty, nie podważa
tego twierdzenia, które wystarczy dla zastosowania art. 87 ust. 1 WE do systemu pomocy.
ETS zauważył przy tym, iż pomoc może być selektywna nawet, jeśli dotyczy ona całego
sektora gospodarczego. Jednakże zagrożenie selektywnością wzrasta, gdy - jak to ma
miejsce w sprawie dotyczącej prawa włoskiego - ze wsparcia mogą odnosić korzyści
wyłącznie przedsiębiorstwa dokonujące konkretnych transakcji. Co do wpływu na wymianę
handlową pomiędzy państwami członkowskimi ETS podniósł, iż Komisja nie ma obowiązku
ustalenia

realnego

wpływu

pomocy

na

wymianę

handlową

pomiędzy

państwami

członkowskimi i rzeczywistego zakłócenia konkurencji, ale jedynie ma obowiązek zbadania
możliwości wystąpienia takiego wpływu. W takiej sytuacji pojęcie „wpływ” na wymianę
handlową pomiędzy państwami członkowskimi, które należy rozumieć jako wpływ na
wymianę lub jedynie możliwość takiego wpływu, wyłącza wykładnię, która uzależnia zwrot
całej pomocy od „nieograniczonego” wpływu na wymianę handlową w przeciwieństwie do
„częściowego” wpływu, który pozwala na zwrot części tej pomocy na podstawie zasady
proporcjonalności. Jeśli więc ulgi podatkowe przewidziane przez sporne środki umacniają
pozycję przedsiębiorstw korzystających z pomocy względem pozostałych przedsiębiorstw, to
wówczas może to wywrzeć wpływ na zakłócenie wymiany handlowej wewnątrz Wspólnoty.
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33. Zaliczki na podatek z działalności rolniczej

Podstawa prawna
Art. 25 ust. 2a Updop
Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej, określone w
art. 2 ust. 2, oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział
przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów, ustalony zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 4e, wynosił co najmniej 50%, mogą składać deklarację i wpłacać zaliczki, o
których mowa w ust. 1 i 2, począwszy od dnia 20 października każdego roku.
3. Przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do gospodarstw
pomocniczych jednostek budżetowych i do podatników, których dochody w całości są wolne
od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających
dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Zakres podmiotowy: podmioty prowadzące działalność rolniczą.



Korzyść: częściowy brak obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Komentowany przepis odnosi się do procedury poboru podatków krajowych. Kwestie
zróżnicowania w tym zakresie oceniał ETS w wyroku z 27 lutego 1980 r. Komisja
Europejska przeciw Irlandii 55/79 (por. omówienie w pkt 34). Wydaje się jednak, że w
odróżnieniu od oczywistego wpływu na wymianę międzynarodową, jaki wystąpił w
przywołanej sprawie, w przypadku ustalenia terminu poboru podatku od określonej
działalności inaczej niż według zasad ogólnych, taki wpływ nie wystąpi. Z uzasadnienia
wprowadzenia powyższego rozwiązania wynika ponadto, iż było ono spowodowane
cyklicznością przychodów osiąganych z działalności rolniczej. Ma więc ono raczej charakter
wyrównywania pozycji rynkowych niż preferencji określonego sektora gospodarki.
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34. Zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek dla kościelnych osób prawnych

Podstawa prawna
Art. 25 ust. 3a Updop
Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt
4a lit. a).
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Zakres

podmiotowy:

kościelne

osoby

prawne,

z

niegospodarczej

działalności

statutowej.


Korzyść: brak obowiązku zapłaty zaliczek i składania deklaracji podatkowych.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Porównaj omówienie w pkt. 15 Zwolnienie dotyczące kościelnych osób prawnych i spółek
kościelnych w Części 3 – Pomoc publiczna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.

35. Kredyt podatkowy

Podstawa prawna
Art. 25 ust. 11 i n. Updop
11.

Podatnicy będący, od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej do

pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają korzystanie ze
zwolnienia, małymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej są
zwolnieni z obowiązków wynikających z ust. 1 w roku podatkowym następującym
bezpośrednio po:
1) pierwszym roku podatkowym, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy ten
rok podatkowy trwał co najmniej pełnych 10 miesięcy kalendarzowych albo
2) drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niż wymienione w pkt 1
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- pod warunkiem złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o
korzystaniu z tego zwolnienia; oświadczenie to składa się w formie pisemnej w terminie do
20 dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego tym zwolnieniem.
12. Podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 11, są obowiązani do
złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia należnego podatku za
rok objęty tym zwolnieniem w pięciu kolejnych latach podatkowych następujących
bezpośrednio po roku, w którym korzystali ze zwolnienia - w wysokości 20% należnego
podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok objęty zwolnieniem; podatek ten płatny
jest w terminach określonych dla złożenia zeznań za pięć kolejnych lat podatkowych
następujących bezpośrednio po roku objętym tym zwolnieniem.
13. Przepisy ust. 11 i 12 nie mają zastosowania do podatników:
1) utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, o których
mowa w art. 3 ust. 1, albo
2) utworzonych w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości
prawnej, albo
3) utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego
podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co
najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok korzystania ze
zwolnienia, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio art. 14,
albo
4) utworzonych

przez

osoby

prawne

lub

fizyczne

wnoszące

-

tytułem

wkładów

niepieniężnych na poczet ich kapitału - składniki majątku uzyskane przez te osoby w wyniku
likwidacji podatników, którzy skorzystali ze zwolnień określonych w ust. 11 i 12, o ile osoby
te posiadały udziały lub akcje tych zlikwidowanych podatników, albo
5) którzy uzyskali w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, o którym mowa
w ust. 11, przychód średniomiesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość w złotych
kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro, ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności,
albo
6) którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie
umowy o pracę, w każdym miesiącu mniej niż 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.
14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:
1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca
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likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach
podatkowych, albo
2) w którymkolwiek z miesięcy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pięciu
następnych lat podatkowych zmniejszą przeciętne miesięczne zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego
zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, albo
3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych osiągną
przychody

z

działalności

gospodarczej

średniomiesięcznie

w

wysokości

stanowiącej

równowartość w złotych kwoty niższej niż 1.000 euro przeliczonej według średniego kursu
euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia w roku poprzednim, albo
4)

odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pięciu następnych

latach podatkowych mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, ceł oraz składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, o którym
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135); określenie lub
wymierzenie w innej formie - w wyniku postępowania prowadzonego przez właściwy organ zaległości z wymienionych tytułów nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze
zwolnienia, jeżeli zaległość ta wraz z odsetkami za zwłokę zostanie uregulowana w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej.
15. Przeciętne miesięczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2,
ustala się w przeliczeniu na pełne etaty, pomijając liczby po przecinku; w przypadku gdy
przeciętne miesięczne zatrudnienie jest mniejsze od jedności, przyjmuje się liczbę jeden.
16. Podatnicy, którzy utracili prawo do zwolnienia:
1) w roku podatkowym, w którym korzystają z tego zwolnienia - są obowiązani do złożenia
deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku oraz do wpłaty należnych
zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracili prawo
do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu
zaliczek za poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,
2) w pierwszych trzech miesiącach roku następującego bezpośrednio po roku, w którym
korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego
dochodu (poniesionej straty) i zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1; w
tym przypadku nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu zaliczek za
poszczególne miesiące roku, w którym podatnicy korzystali ze zwolnienia,
3) w okresie od upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za rok podatkowy, w
którym korzystali ze zwolnienia, do końca piątego roku podatkowego następującego po roku,
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w którym korzystali ze zwolnienia - są obowiązani do zapłaty należnego podatku, o którym
mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od dnia następnego po
upływie terminu określonego dla złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w
którym mieli obowiązek złożyć to zeznanie.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek. Spłata kredytu
podatkowego następuje w ciągu kolejnych pięciu lat po roku, w którym podatnikowi
przysługiwało zwolnienie.



Zakres podmiotowy: podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Zgodnie ze poglądem wyrażonym w Obwieszczeniu Komisji w sprawie stosowania reguł
pomocy publicznej do środków związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności
gospodarczej (98/C 384/03) KE stoi na stanowisku iż art. 92 ust. 1 (numeracja sprzed
zmian) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską znajduje zastosowanie do
środków podatkowych. Musi jednak wypełniać zawarte w nim przesłanki. Za środek
przyznający odbiorcom przywileje zwalniające ich z obciążeń, które normalnie są
pobierane

z

ich

budżetu

w

obwieszczeniu

uznano

m

in.

zmniejszenie

obciążeń

podatkowych poprzez kredyt podatkowy.
Ze

względu

na skierowanie omawianej regulacji do ogółu

rozpoczynających

działalność

(poprzez

wyeliminowanie

z

podmiotów
zakresu

faktycznie

zastosowania

przekształceń przedsiębiorstw, zmian formy prawnej itp.) należy ten środek podatkowy,
jako dostępny dla ogółu uznać za środek ogólny.
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Część 4: Pomoc publiczna na gruncie Ustawy z dnia 23 stycznia 2004
r. o podatku akcyzowym
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1. Zwolnienie dotyczące energii elektrycznej

Podstawa prawna
Art. 23 ust. 3 Ustawy
Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: producenci energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Pomoc publiczna na gruncie Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 26 kwietnia
2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. 2006 Nr 72 poz. 500)
Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze
źródeł odnawialnych w art. 2 wskazuje, że termin "odnawialne źródła energii" oznacza
odnawialne, niekopalne źródła energii (energia wiatru, słoneczna, geotermiczna, falowa,
pływów, wodna, biomasy, gazu z odpadów, gazu z zakładów oczyszczania ścieków i
biogazów). Termin "energia elektryczna produkowana z odnawialnych źródeł energii"
oznacza natomiast energię elektryczną produkowaną przez elektrownie wykorzystujące
wyłącznie odnawialne źródła energii, jak również pewną ilość energii elektrycznej
wytwarzanej

z

odnawialnych

źródeł

energii

w

elektrowniach

mieszanych,

wykorzystujących także konwencjonalne źródła energii wraz z odnawialną energią
elektryczną wykorzystywaną do pompowania w elektrowniach szczytowo-pompowych, z
wyłączeniem energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach szczytowo-pompowych.
Jednocześnie w artykule 4 przewiduje stosowanie systemów wsparcia dla wytwarzania
energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu, systemy te będą
poddawane

ocenie

Komisji.

Mechanizmy,

zgodnie

z

którymi

Szkolenia, ekspertyzy i publikacje w zakresie
pomocy publicznej dla UOKiK w ramach
programu Transition Facility PL2004/016-829.01.10
Rezerwa Elastyczna

producenci

energii

110

elektrycznej na podstawie przepisów wydanych przez władze państwowe otrzymują
bezpośrednie lub pośrednie wsparcie oraz na bazie których przyczynia się do osiągnięcia
celów ustanowionych w art. 6 i 174 Traktatu, mogą skutkować ograniczeniami w handlu.
Jednocześnie w art. 15 ust. 1
2003 r.

w sprawie

lit b dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października

restrukturyzacji

wspólnotowych

przepisów

ramowych

dotyczących

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283, str. 51).
Wskazano iż bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie
mogą przyznawać, pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w
zakresie poziomu opodatkowania wobec energii elektrycznej pochodzącej z wykorzystania
energii słonecznej, wiatrowej, fal, pływów lub geotermicznej pozyskiwanej w elektrowniach
wodnych pozyskiwanej z biomasy lub produktów wyprodukowanych z biomasy metanu.
Zakres ten więc odpowiada pojęciu energii ze źródeł odnawialnych. Tym samym krajowy
przepis wskazujący na zwolnienie podatku akcyzowego nie może być niezgodny z art. 87 i
88 Traktatu dotyczącymi pomocy publicznej gdyż prawidłowo wdraża jasny i precyzyjny
przepis dyrektywy (Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T351/02 Deutsche Bahn AG przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich)
W kontekście zwolnień podatkowych dla producentów energii ze źródeł odnawialnych
należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przywołaną wyżej dyrektywą dotyczą one podatku
akcyzowego. Inne zwolnienia mogą być uznane za niezgodne z art. 87 Traktatu. W
sprawie nr 2005/C 63/02 Komisja Europejska wszczęła procedurę określoną w art. 88 ust.
2 Traktatu WE, ze względu na to, iż władze Słowenii przedłożyły program dotyczący
odzyskania kosztów amortyzacyjnych w elektrowniach w Republice Słowenii, który wspiera
trzy

typy

producentów

odnawialnych

źródeł

elektrociepłownicze
energetycznych

energii

energii,

oraz

mają

elektrycznej:

tych,

którzy

część

elektrowni

obowiązek

zakupu

producentów,
wykorzystują

cieplnej
energii

w

którzy
skuteczne

Trbovlje.

elektrycznej

korzystają

z

technologie

Operatorzy

wytworzonej

sieci
przez

producentów kwalifikowanych po stałej cenie ustalonej przez państwo, kształtującej się
powyżej ceny rynkowej. Producenci kwalifikowani mogą również zdecydować o sprzedaży
wyprodukowanej energii elektrycznej na rynek. W takim przypadku producenci otrzymają
premię równą różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną, którą otrzymaliby w ramach
zobowiązania do zakupu.
Komisja początkowo stwierdziła, że wsparcie to stanowiło pomoc państwa w rozumieniu
art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ponieważ spełnione
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zostały cztery łączne kryteria właściwej definicji. Następnie Komisja uznała, że pomoc ta
została przyznana bezprawnie, jako że ma ona zastosowanie po dacie przystąpienia,
została wprowadzona bez zgody Komisji i zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu nie może
kwalifikować się jako pomoc istniejąca. Komisja następnie zbadała, czy pomoc tę można
uznać za zgodną z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.
Po pierwsze Komisja przeanalizowała pomoc w świetle wytycznych Wspólnoty w sprawie
pomocy państwa dla celów ochrony środowiska. Powyższa analiza każe wątpić w zgodność
udzielonej pomocy z wyżej wspomnianymi wytycznymi, w szczególności odnośnie do
definicji producentów korzystających z odnawialnych źródeł energii, produkcji ciepła i
energii elektrycznej w skojarzeniu oraz poziomu pomocy w porównaniu do rzeczywistych
kosztów

dodatkowych

poniesionych

przez

producentów.

Po

drugie

Komisja

przeanalizowała pomoc w świetle wytycznych Wspólnoty dotyczących metod analizy
pomocy państwa związanej z kosztami amortyzacyjnymi. W tym zakresie również
powstały wątpliwości - w szczególności Komisja nie była w stanie ustalić, czy pomoc
została

obliczona

z

zastosowaniem

wspomnianych

metod.

Po

trzecie,

Komisja

przeanalizowała pomoc jako odszkodowanie z tytułu opłat związanych z usługami
świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym. Powyższa analiza każe wątpić w
zgodność pomocy, ponieważ dla większości beneficjantów Komisja nie była w stanie
wystarczająco precyzyjnie określić rodzaju usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym, za które beneficjenci byli odpowiedzialni, a w przypadku jedynego
beneficjenta, dla którego usługi można było precyzyjnie zdefiniować, Komisja nie była w
stanie ocenić proporcjonalnego odszkodowania. Komisja wyraziła również wątpliwości, czy
pomoc finansowana przez opłaty parafiskalne jest zgodna z art. 25 i art. 90 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
Z powyższych przyczyn KE zdecydowała się wszcząć procedurę określoną w art. 88 ust. 2
Traktatu WE.

2. Zwolnienie dotyczące paliw silnikowych do produkcji energii elektrycznej w
elektrowniach

Podstawa prawna
§ 3. 1. Zwalnia się od akcyzy paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz w przypadku, gdy są
zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej w elektrowniach.
2. Zwalnia się również od akcyzy energię elektryczną zużywaną w procesie produkcji energii
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elektrycznej, energię elektryczną zużywaną w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła
w skojarzeniu lub energię elektryczną wykorzystywaną do podtrzymywania tych procesów
produkcyjnych.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz
dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione
wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
2) podmiot uprawniony do zwolnienia nabywający paliwa silnikowe, oleje opałowe lub gaz
posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o
podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", wydane przez właściwego naczelnika urzędu
celnego potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z
zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego
potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów
podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3) nabycie paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu nastąpi z zastosowaniem
procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;
4) podmiot uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie
wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot
uprawniony do zwolnienia, wykorzystujący energię elektryczną do celów określonych w ust.
2, będzie przekazywał do właściwego naczelnika urzędu celnego, do dnia 25. miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, oświadczenia o
ilościach i sposobie wykorzystania zwolnionej energii elektrycznej oraz będzie prowadził
ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu wykorzystania zwolnionej energii
elektrycznej.
5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, powinno zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2) ilość zamawianych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
3) cel, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby akcyzowe zharmonizowane;
4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
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Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy dokonujący dostawy paliw silnikowych, oleju
opałowego lub gazu w celu produkcji energii elektrycznej dla elektrowni.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść
powinien odnosić nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Wspólnotowym aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla opodatkowania podatkiem
akcyzowym paliwa do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jest dyrektywa Rady
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii
elektrycznej (Dz.U. L 283, str. 51). Jej art. 14 ust. 1 lit a wskazuje, że Państwa
Członkowskie zwalniają od podatku produkty energetyczne wykorzystywane do produkcji
energii elektrycznej. Jednocześnie, jak wskazano w punkcie dotyczącym opodatkowania
paliwa lotniczego, niezgodnym z art. 87 i 88 Traktatu nie może być przepis prawa
krajowego, który prawidłowo wdraża jasny i precyzyjny przepis dyrektywy.

3. Zwolnienie dotyczące energii elektrycznej dla eksporterów

Podstawa prawna
§ 4. 1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji towarów
przez podmioty eksportujące lub dostarczające do innego państwa członkowskiego te
towary.
2. Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że udział wydatków związanych z nabyciem
energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, w kosztach stanowiących koszty uzyskania
przychodów przekracza 18 % w miesiącu rozliczeniowym.
3. Zwolnienie jest realizowane przez zwrot kwoty akcyzy od nabytej ilości energii
elektrycznej, o której mowa w ust. 1, przekraczającej 18 % - w proporcji odpowiadającej w
miesiącu rozliczeniowym udziałowi przychodów ze sprzedaży towarów na eksport lub
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dostarczonych do innego państwa członkowskiego w przychodach ogółem.
4. Jeżeli akcyza związana z nabyciem energii została zaliczona do kosztów uzyskania
przychodów, uprawnienie do zwrotu, o którym mowa w ust. 3, przysługuje, gdy o kwotę
zwrotu akcyzy zostaną zmniejszone te koszty. Przychody i koszty ustala się zgodnie z
przepisami o podatku dochodowym.
5. Kwotę akcyzy podlegającą zwrotowi, o której mowa w ust. 3, oblicza się według
następującego wzoru:
KO = (CA – 18xCA/100)xUE
gdzie:
KO -

oznacza zwolnioną kwotę akcyzy od energii elektrycznej, przysługującą podatnikowi w

danym miesiącu,
CA -

oznacza kwotę akcyzy od nabytej energii elektrycznej, wykorzystywanej do produkcji

towarów przez podmioty eksportujące lub dostarczające do innego państwa członkowskiego
te towary lub część tych towarów, w miesiącu rozliczeniowym, obliczoną jako iloczyn ilości
nabytej energii i stawki 0,02 zł/kWh,
UE -

oznacza udział przychodów ze sprzedaży towarów na eksport lub dostarczonych do

innego państwa członkowskiego do przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym.
6. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 3, następuje na wniosek podmiotu, o którym mowa
w ust. 1. Wniosek jest składany za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu rozliczeniowym.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera w szczególności:
1) określenie

ilości

energii

elektrycznej,

o

której

mowa

w

ust.

1,

w

miesiącu

rozliczeniowym;
2)

określenie przychodów z tytułu eksportu towarów lub dostawy wewnątrzwspólnotowej w

miesiącu rozliczeniowym;
3)

określenie przychodów ogółem w miesiącu rozliczeniowym;

4) kwotę akcyzy wyliczoną zgodnie z wzorem określonym w ust. 5;
5) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się oryginały faktur określających ilość
nabytej energii oraz dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej
lub dokument zgłoszenia celnego potwierdzający wywóz towarów do państwa trzeciego.
9. Właściwy naczelnik urzędu celnego rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 6, jest
obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu celnego oraz przedziurkować każdą fakturę lub
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dokumenty, o których mowa w ust. 8, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
10. Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu
akcyzy i dokonuje zwrotu tej kwoty, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 6, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8, na rachunek bankowy
uprawnionego podmiotu.
11. Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca
uprawnionemu podmiotowi ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty, o
których mowa w ust. 8.
12. Jeżeli uprawniony podmiot otrzyma kwoty zwrotu akcyzy nienależnie, jest obowiązany
do ich zwrotu wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych.
13. W przypadku określonym w ust. 12 właściwy organ podatkowy wydaje decyzję
zmieniającą decyzję, o której mowa w ust. 10.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy energii elektrycznej wykorzystywanej do produkcji
towarów

przez

podmioty

eksportujące

lub

dostarczające

do

innego

państwa

członkowskiego te towary.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść odnosi
nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.

4. Zwolnienie dotyczące producentów energii elektrycznej z elektrowni szczytowopompowych

Podstawa prawna
§ 6. 1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną pochodzącą z elektrowni szczytowopompowych, wytwarzaną z energii wody, która została przepompowana z wykorzystaniem
energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach cieplnych, objętej akcyzą.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot
uprawniony do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości i sposoby wytworzenia
energii elektrycznej w elektrowniach szczytowo-pompowych.
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Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni
szczytowo-pompowych, wytwarzanej z energii wody, która została przepompowana z
wykorzystaniem energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach cieplnych, objętej
akcyzą.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść
powinien odnosić nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.

Akty

wspólnotowe

i

orzecznictwo

Europejskie,

które

mogą

znaleźć

zastosowanie w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i
dopuszczalności pomocy publicznej
Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji
wspólnotowych

przepisów

ramowych

dotyczących

opodatkowania

produktów

energetycznych i energii elektrycznej w art. 15 lit b tiret drugie, zawiera prawo dla
krajów

członkowskich

do

zastosowania

opodatkowaniu energii elektrycznej

zwolnień

w

podatku

akcyzowym

w

pozyskiwanej w elektrowniach wodnych. Kształt

zwolnienia w prawie krajowym wyraźnie wskazuje, że dotyczy ono w przypadku
elektrowni szczytowo pompowych (a więc wykorzystujących również inną niż wodna
energię) wyłącznie tej energii, która została wytworzona z energii wody. Tym samym
zgodnie z Wyrokiem Sądu I instancji zwolnienie to mające swój jasny pierwowzór w
dyrektywie (T-351/02 Deutsche Bahn AG przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich) nie
może być uznane za naruszające postanowienia Traktatu w zakresie dopuszczalności
pomocy publicznej

5. Zwolnienie dotyczące produkcji energii elektrycznej z metanu

Podstawa prawna
§ 6a. 1. Zwalnia się od akcyzy energię elektryczną produkowaną z metanu uwalnianego i
ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego.
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2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem, że podmiot uprawniony
do zwolnienia prowadzi ewidencję wskazującą na ilości energii elektrycznej wyprodukowanej
przy wykorzystaniu metanu.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy energii elektrycznej produkowanej z metanu
uwalnianego i ujmowanego przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla
kamiennego.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Omawianego zwolnienia dotyczy Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października
2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących
opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Artykuł 15 dyrektywy
wskazuje, że bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie
mogą przyznawać, pod kontrolą fiskalną, całkowite lub częściowe zwolnienia lub obniżki w
zakresie poziomu opodatkowania wobec energii elektrycznej wytwarzanej z emisji metanu
z opuszczonych kopalni węgla. Wydaje się, że literalne brzmienie krajowego przepisu nie
odpowiada w pełni

normie dyrektywy. Prawo

wspólnotowe dotyczy zwolnienia

z

opodatkowania energii wytwarzanej z metanu z kopalń zamkniętych. Norma krajowa nie
wymaga, aby kopalnia była zamknięta. O zgodności z prawem UE w zakresie pomocy
publicznej, w każdym przypadku będą jednak przesądzać okoliczności faktyczne. Jeśli więc
produkowana energia będzie wytwarzana z metanu pozyskiwanego z nieczynnej kopalni,
wówczas nie dojdzie do naruszenia normy prawa UE.

6. Zwolnienie dotyczące paliwa lotniczego

Podstawa prawna
§ 7. 1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych,
paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych
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wykorzystywanych do statków powietrznych, dokonywaną ze składu podatkowego na
terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w
ust. 3 pkt 2.
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku prywatnych lotów o
charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku powietrznego przez jego
właściciela

lub

inną

osobę

fizyczną,

osobę

prawną

lub

jednostkę

organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu
lub umowy o podobnym charakterze, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności
innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub
usług na rzecz organów publicznych.
3. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot, dokonujący zakupu
benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych
lub olejów smarowych do silników lotniczych wykorzystywanych do statków powietrznych,
który:
1) posiada statek powietrzny lub statki powietrzne i złoży oświadczenie, że nabywane
wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2) dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa
na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu
ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie ma zastosowanie
pod warunkiem, że:
1) podmiot

dokonujący

odsprzedaży

dołączy

do

zamówienia

złożonego

sprzedawcy

oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte na cele
objęte zwolnieniem;
2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust.
3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie
na odbiór benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników
turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po
przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu
z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3) sprzedaż podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie
administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa
w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
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4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego
dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i zwróci ją
niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby;
5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i
sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
6) podmiot posiadający statek lub statki powietrzne, nabywający wyroby, o których mowa
w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby
zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego

po

miesiącu,

w

którym

powstał

obowiązek

podatkowy,

miesięczne

zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa
w ust. 6 i 7, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu benzyny
silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub
olejów smarowych do silników lotniczych pod warunkiem, że:
1) uprawniony nabywca nabywający z państwa trzeciego benzynę silnikową lotniczą do
silników tłokowych, paliwo do lotniczych silników turbinowych lub oleje smarowe do silników
lotniczych, dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby
akcyzowe zharmonizowane zostaną zużyte lub odsprzedane do celów, o których mowa w
ust. 1;
2) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie
ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych,
paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
3) podmiot posiadający statek powietrzny lub statki powietrzne, nabywający od podmiotu
dokonującego odsprzedaży benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do
lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych, złoży
oświadczenie, że nabywane paliwa zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
4) importer przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25.
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne
zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa
w ust. 6 i 7, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, powinno zawierać co
najmniej:
1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
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2) ilość zamawianej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych
silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
3) określenie celów, na które zostanie przeznaczona zakupiona benzyna silnikowa lotnicza
do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub oleje smarowe do
silników lotniczych;
4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 3, oprócz danych
określonych w ust. 6, powinno dodatkowo zawierać określenie liczby posiadanych przez
podmiot statków powietrznych oraz danych o przeciętnym zużyciu wyrobów, o których mowa
w ust. 1.
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 3, może być
złożone na dokumencie sporządzonym w związku z dostawą benzyny silnikowej lotniczej do
silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do
silników lotniczych.
9. Dokument, o którym mowa w ust. 8, powinien zawierać co najmniej:
1) numer dokumentu;
2) datę dostawy;
3) miejsce dostawy;
4) nazwę zaopatrywanego statku powietrznego;
5) dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy;
6) rodzaj dostarczanej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do
lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
7) ilość dostarczonej benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do
lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych;
8) podpis osoby dostarczającej wyroby w imieniu dostawcy;
9) podpis osoby odbierającej wyroby.
10. Jeżeli oświadczenie zostało złożone w dokumencie, o którym mowa w ust. 8, nie stosuje
się przepisu ust. 7.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy paliwa lotniczego.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
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sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść
powinien odnosić nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.
Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Wspólnotowym aktem prawnym o podstawowym znaczeniu dla opodatkowania podatkiem
akcyzowym paliwa lotniczego jest dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października
2003 r.

w sprawie

restrukturyzacji

wspólnotowych

przepisów

ramowych

dotyczących

opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283, str. 51).
Zgodnie z pkt 23 preambuły istniejące zobowiązania międzynarodowe i utrzymywanie
pozycji konkurencyjnej spółek wspólnotowych sprawiają, że słuszne jest kontynuowanie
zwolnień od podatku dla produktów energetycznych wykorzystywanych w żegludze
powietrznej i morskiej, innych niż dla celów prywatnej przyjemności, przy czym Państwa
Członkowskie powinny mieć możliwość ograniczania tych zwolnień. Artykuł 14 ust. 1 lit b
wspomnianej

dyrektywy

wskazują

na

możliwość

zwolnienia

od

podatku

produktów

energetycznych dostarczanych w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi powietrznej
innej niż prywatne loty niehandlowe. W tym zakresie brzmienie krajowego aktu prawnego
wydaje się być w pełni zgodne z normą dyrektywy. Dla rozumienia niektórych pojęć i
dopuszczalności stosowania tego zwolnienia istotne znaczenie ma Wyrok Sądu Pierwszej
Instancji z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie T-351/02 Deutsche Bahn AG przeciwko

Komisja Wspólnot Europejskich
Deutsche Bahn AG jako przedsiębiorstwo kolejowe uznało, iż zwolnienie paliwa lotniczego
od podatku
kolejowego

powoduje
(w

zakłócenie

szczególności

konkurencji
w odniesieniu

między
do

przedsiębiorstwami

pociągów

o wielkiej

transportu
prędkości)

i przedsiębiorstwami transportu lotniczego. Komisja Europejska uznała natomiast, iż
zwolnienie to nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 traktatu WE, jako
oparte na dyrektywie Rady w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od
olejów mineralnych, która została przyjęta jednomyślnie przez państwa członkowskie
zgodnie z art. 93 […] WE. Sprawa zawisła więc przed Sądem pierwszej instancji, który
wskazał, że Artykuł 87 ust. 1 WE dotyczy jednostronnych i samodzielnych decyzji państw
członkowskich, którymi państwa te udostępniają przedsiębiorstwom lub innym podmiotom
prawa

zasoby

finansowe

lub

przyznają

im

korzyści,

które
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zamierzonych celów gospodarczych lub społecznych. Wynika z tego, że aby korzyści mogły
zostać uznane za pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 WE, musi między innymi
istnieć możliwość ich przypisania państwu. Nie jest tak w przypadku zwolnienia podatkowego
przewidzianego w uregulowaniu krajowym, które stanowi jedynie wprowadzenie w życie
art. 8 ust. 1 lit. b) dyrektywy 92/81 (obecnie uchylonej – przyp.aut.) w sprawie harmonizacji
struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych, ponieważ ostatni z wymienionych
przepisów nakłada na państwa członkowskie jasny i precyzyjny obowiązek nieobejmowania
ujednoliconym podatkiem akcyzowym paliwa wykorzystywanego w żegludze powietrznej
o charakterze handlowym. Dokonując transpozycji zwolnienia do prawa krajowego, państwa
członkowskie wykonują jedynie przepisy wspólnotowe zgodnie z obowiązkami wynikającymi
z Traktatu. Wynika z tego, że sporny przepis krajowy nie może zostać przypisany państwu
członkowskiemu, lecz w rzeczywistości wynika on z aktu prawodawcy wspólnotowego.
Nieistotne jest w tym zakresie, że zwolnienie zostało przyznane przy użyciu zasobów
państwowych, ponieważ możliwość przypisania pomocy danemu państwu jest kwestią
odrębną od tego, czy pomoc została przyznana przy użyciu zasobów państwowych. Chodzi tu
bowiem o przesłanki odrębne i kumulatywne. Niektóre z istotnych przesłanek stosowania
art. 87 WE nie zostały spełnione tak, że zwolnienie takie nie wchodzi w zakres stosowania
tego postanowienia. Sąd zwraca również uwagę, że zasada równego traktowania zakazuje
traktowania porównywalnych sytuacji w odmienny sposób, stawiający niektóre podmioty
gospodarcze

w sytuacji

niekorzystnej

w stosunku

do

innych

podmiotów,

chyba

że

traktowanie takie jest obiektywnie uzasadnione. Zwolnienie paliwa lotniczego z podatku
akcyzowego, oparte na art. 8 ust. 1 lit. b) dyrektywy 92/81 w sprawie harmonizacji
struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych oraz na przepisie dokonującym
transpozycji tego artykułu do prawa krajowego, nie narusza zasady równego traktowania,
ponieważ sytuacja przedsiębiorstw transportu lotniczego jest w sposób oczywisty odmienna
od sytuacji przedsiębiorstw transportu kolejowego. W odniesieniu do ich funkcjonowania,
struktury kosztów i przepisów jakim podlegają, usługi transportu lotniczego i kolejowego są
bardzo odmienne i nie są porównywalne w rozumieniu zasady równego traktowania. Ponadto
różnica w traktowaniu przedsiębiorstw kolejowych i lotniczych jest obiektywnie uzasadniona.
W istocie

z punktu

widzenia

międzynarodowej

praktyki

w kwestii

zwolnienia

paliwa

lotniczego z podatku akcyzowego, której podstawy stanowią konwencja z Chicago z dnia
7 grudnia 1944 r. o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz umowy dwustronne zawarte
między państwami, konkurencja między wspólnotowymi przedsiębiorstwami transportu
lotniczego i przedsiębiorstwami z państw trzecich zostałaby zakłócona, gdyby prawodawca
wspólnotowy jednostronnie nałożył na to paliwo podatek akcyzowy.
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7. Zwolnienie dotyczące żeglugi

Podstawa prawna
§ 8. 1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów
smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710
19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), dokonywaną ze
składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez
podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz energię elektryczną wytwarzaną na pokładzie
statku.
1a. W przypadku olejów napędowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.15, objętych
kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49, i olejów opałowych, z których 30 % lub
więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest
niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowanych w pozycji CN 2710,
zwolnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży wyrobów oznaczonych i zabarwionych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy.
2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów o
charakterze rekreacyjnym, za które uważa się każde użycie statku przez jego właściciela lub
inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym
charakterze, do celów innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz
pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz
organów publicznych.
3. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu olejów
napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU
23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi,
który:
1) posiada jednostkę lub jednostki pływające i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby
zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2) dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1, lub zużywa
je na własne potrzeby do celów, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu
ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie ma zastosowanie
pod warunkiem, że:
1) podmiot

dokonujący

odsprzedaży

dołączy

do

zamówienia
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oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte na cele, o
których mowa w ust. 1;
2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust.
3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie
na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru

akcyzy;

właściwy

naczelnik

urzędu

celnego

potwierdza

zamówienie

po

przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu
z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3) sprzedaż podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury
zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie
administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa
w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego
dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, i zwróci ją
niezwłocznie

prowadzącemu

skład

podatkowy,

od

którego

nabył

wyroby

akcyzowe

zharmonizowane;
5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i
sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
6) podmiot posiadający jednostkę lub jednostki pływające, nabywający wyroby, o których
mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane
wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego

po

miesiącu,

w

którym

powstał

obowiązek

podatkowy,

miesięczne

zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa
w ust. 7 i 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. W przypadku dokonywania sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu
podatkowego lub przez podmiot dokonujący ich sprzedaży, do zbiorników innych niż na stałe
zamocowane w jednostce pływającej, zwolnienie stosuje się pod warunkiem, że:
1) nabywcą jest podmiot zużywający wyroby, o których mowa w ust. 1, do napędu
jednostki lub jednostek pływających o długości całkowitej do 15 m i w celu zapewnienia
ciągłego

prowadzenia działalności

gospodarczej

zachodzi

potrzeba

korzystania

przez

podmioty posiadające takie jednostki z tych wyrobów, zawartych w zbiornikach innych niż na
stałe zamocowane w jednostce pływającej;
2) wydanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, przez skład podatkowy lub podmiot
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dokonujący odsprzedaży nastąpi po przedstawieniu przez podmiot, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, upoważnienia właściwego naczelnika urzędu celnego do tankowania wyrobów, o
których mowa w ust. 1, do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce
pływającej.
6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu olejów
napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU
23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81 pod warunkiem, że:
1) uprawniony nabywca nabywający z państwa trzeciego wyroby, o których mowa w ust. 1,
dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe
zostaną zużyte lub odsprzedane na cele, o których mowa w ust. 1;
2) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie
ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
3) podmiot posiadający jednostkę pływającą lub jednostki pływające, nabywający od
podmiotu

dokonującego

odsprzedaży

wyrobów,

o

których

mowa

w

ust.

1,

złoży

oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
4) importer przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25.
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne
zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa
w ust. 7 i 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 6 pkt 1, powinno zawierać co
najmniej:
1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2) ilość zamawianych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
3) określenie celów, na które zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, oprócz danych
określonych w ust. 7, powinno dodatkowo zawierać określenie liczby posiadanych przez
podmiot jednostek pływających oraz danych o przeciętnym zużyciu wyrobów, o których
mowa w ust. 1, przez te jednostki.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i ust. 6 pkt 3, może być
również złożone w dokumencie, w szczególności na kwicie bunkrowym, sporządzonym w
związku z dostawą wyrobów, o których mowa w ust. 1, na jednostkę pływającą.
10. Dokument, o którym mowa w ust. 9, powinien zawierać co najmniej:
1) numer dokumentu;
2) datę dostawy;
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3) miejsce dostawy;
4) nazwę zaopatrywanej jednostki pływającej;
5) dane identyfikacyjne środka transportu, którym dokonano dostawy;
6) rodzaj dostarczanych wyrobów;
7) ilość dostarczanych wyrobów;
8) podpis osoby dostarczającej wyroby w imieniu dostawcy;
9) podpis osoby przyjmującej wyroby w imieniu podmiotu posiadającego jednostkę
pływającą.
11. Jeżeli oświadczenie zostało złożone w dokumencie, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje
się przepisu ust. 8.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy paliw, wykorzystywanych do żeglugi.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść
powinien odnosić nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

Zwolnienia z podatku akcyzowego od olejów mineralnych w żegludze dotyczyła przez szereg
lat Dyrektywa 92/81/EWG w sprawie zbliżenia stawek podatków akcyzowych dla olejów
mineralnych, stanowiąca podstawę kształtowania systemu prawnego krajów członkowskich.
Zgodnie z jej artykułem 8 ust. 1 i 2 dyrektywy 92/81 państwa członkowskie na warunkach,
które zostaną przez nie określone w celu zagwarantowania prawidłowego i uczciwego
(jasnego) stosowania takich zwolnień oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom
oszustw, unikania opodatkowania i nadużyć uchylania się, omijania lub naruszania tych
przepisów zwalniają z ujednoliconego podatku akcyzowego, oleje mineralne dostarczane do
użytku jako paliwa napędowe do celów żeglugi po wodach terytorialnych Wspólnoty
(włącznie z rejsami rybackimi), z wyjątkiem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym.
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W świetle powyższego wydaje się iż przepis krajowy jest zgodny z prawem Wspólnotowym.
Dyrektywa 92/81 została uchylona z dniem 31 grudnia 2003 r. przez dyrektywę Rady
2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych
przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii
elektrycznej (Dz.U. L 283, str. 51), której art. 15 lit. f dopuszcza zwolnienie z podatku
akcyzowego produktów energetycznych dostarczanych w celu zastosowania jako paliwo dla
żeglugi na śródlądowych drogach wodnych (włącznie z połowami), z wyłączeniem prywatnej
żeglugi niehandlowej, i energii elektrycznej produkowanej na pokładzie statku.
Pojęcie żeglugi doprecyzował wyrok ETS z dnia 1 marca 2007 r wydany w sprawie C-391/05
Jan De Nul NV przeciwko Hauptzollamt Oldenburg. Spółka Jan De Nul, prowadząca
działalność z zakresu inżynierii hydraulicznej, wystąpiła z wnioskiem o objęcie zwolnieniem
z podatku określonych ilości oleju mineralnego używanego do pracy pogłębiarki portowej
w związku z pracami w zakresie pogłębiania wykonanymi na Łabie. Władze niemieckie
uznały, iż zwolnienie nie przysługuje od oleju mineralnego wykorzystanego w trakcie
przemieszczania się jednostki bez ładunku a także manewrów wykonywanych przez nią
w trakcie tych prac, gdyż nie jest to „żegluga” w rozumieniu prawa wspólnotowego. Spółka
Jan De Nul podniosła, że działalność pogłębiarki portowej zbliżona jest do działalności
szczególnego statku żeglugi mającego charakter komercyjny, a tym samym zużycie paliwa
objęte jest zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. dyrektywy 92/81 i to niezależnie od
celu kursu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku wskazał, że każda działalność
żeglugowa w celach komercyjnych mieści się z zakresie zastosowania zharmonizowanego
zwolnienia przewidzianego przez przepisy dyrektywy, które nie wprowadzają żadnego
zróżnicowania ze względu na cel danej żeglugi. Jeśli więc jednostka posiada właściwości
techniczne niezbędne do żeglugi umożliwiające jej świadczenie usług, to jej przemieszczanie
się należy uznać za żeglugę.

8. Zwolnienie dotyczące elektrociepłowni i niektórych prac rolnych

§ 10. 1. Zwalnia się od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego:
1) w elektrociepłowniach,
2) (...)
3) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych
- dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub
dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.
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2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oleju, z którego mniej niż 30 %
objętościowo destyluje przy temperaturze 350 °C i którego gęstość w temperaturze 15 °C
jest wyższa niż 890 kg/m3.
3. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu
ciężkiego oleju opałowego, który:
1) wykorzystuje ciężki olej opałowy do celów, o których mowa w ust. 1, i złoży
oświadczenie potwierdzające jego status oraz stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną
zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub
2) dokonuje odsprzedaży ciężkiego oleju opałowego podmiotom, o których mowa w pkt 1.
4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na
terytorium kraju podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie
pod warunkiem, że:
1) podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołączy do
zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby
zostaną odsprzedane lub zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;
2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust.
3) ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie
na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia
poboru

akcyzy;

właściwy

naczelnik

urzędu

celnego

potwierdza

zamówienie

po

przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu
z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;
3) sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1,
nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3
ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez
podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43
ust. 1 ustawy;
4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego
dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, i zwróci ją
niezwłocznie

prowadzącemu

skład

podatkowy,

od

którego

nabył

wyroby

akcyzowe

zharmonizowane;
5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i
sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
6) podmiot wykorzystujący ciężki olej opałowy do celów, o których mowa w ust. 1,
nabywający wyroby, o których mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży
oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
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7) prowadzący skład podatkowy oraz uprawniony nabywca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego

po

miesiącu,

w

którym

powstał

obowiązek

podatkowy,

miesięczne

zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa
w ust. 6, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie również do importu ciężkiego oleju
opałowego pod warunkiem, że:
1) uprawniony nabywca nabywający z państwa trzeciego wyroby, o których mowa w ust. 1,
dołączy do zgłoszenia celnego oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe
zostaną zużyte lub odsprzedane na cele, o których mowa w ust. 1;
2) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie
ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;
3) podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, nabywający od podmiotu dokonującego
odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby
zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;
4) importer przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25.
miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne
zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa
w ust. 6, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 6 i ust. 5 pkt 1 i 3, powinno
zawierać co najmniej:
1) nazwę i adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;
2) ilość zamawianych wyrobów, o których mowa w ust. 1;
3) określenie celów, na które zostaną przeznaczone zakupione wyroby;
4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego w
elektrociepłowniach, oraz w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz
leśnych.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść
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powinien odnosić nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.
Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej

W 2001 r. Niemcy obniżyły stawkę podstawową podatku od olei mineralnych dla paliw
służących do ogrzewania szklarń (olej opałowy, metan, gaz płynny). To zwolnienie z
podatku stosowane było w formie zwrotu podatku. Środek ten stosowano do 2004 r.
W kwietniu 2005 r. Niemcy poinformowały KE o nowym środku, który rozszerzał na rok
2005 i 2006 początkowe zwolnienie z podatku, jakim objęte były szklarnie.
Zdaniem KE powyższy środek stanowi pomoc państwa. Dyrektywy dotyczące produktów
energetycznych, w szczególności dyrektywa 96/2003, precyzują, że środki podatkowe
stosowane przez Państwa Członkowskie muszą być zgodne z prawem wspólnotowym, a
odstępstwa określone w dyrektywach nie mogą naruszać zasad konkurencji. Środki nie
mogą naruszać prawidłowego działania rynku wewnętrznego, ani powodować zakłócenia
warunków konkurencji.
Komisja uznała, że zasady konkurencji mają pierwszeństwo przed możliwością stosowania
preferencyjnego opodatkowania, jaką dysponują Państwa Członkowskie. W niniejszym
przypadku nie wydaje się, aby w prawodawstwie dotyczącym pomocy państwa istniała
podstawa prawna zezwalająca na stosowanie takiego środka.
Należy zaznaczyć, że zwolnienie takie ma charakter wybiórczy, gdyż inaczej traktuje
uprawy polowe i szklarniowe, należące do tego samego sektora ogrodnictwa. Ponadto,
pomoc taka powoduje istotne zakłócenia konkurencji, gdyż zmniejszając obciążenia
podatkowe produktów energetycznych w sektorze o dużym zużyciu energii, jakim jest
ogrodnictwo szklarniowe, wpływa bezpośrednio na wysokość kosztów produkcji i co za tym
idzie na konkurencję.
Uznając, że środek taki może stanowić pomoc operacyjną niezgodną z zasady ze
wspólnym rynkiem Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 88
ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do wyżej wymienionego środka. Władze niemieckie
utrzymują, że środek ten może być objęty odstępstwem określonym w dyrektywach Rady
dotyczących

opodatkowania

produktów

energetycznych

(Dyrektywa

(WE)

92/81

zastąpiona od 2003 r. dyrektywą nr 96/2003). Zgodnie z powyższymi dyrektywami,
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Państwa Członkowskie mogą stosować zmniejszone stawki opodatkowania w stosunku do
produktów energetycznych wykorzystywanych w ogrodnictwie.

9. Zwolnienie dotyczące biokomponentów

Podstawa prawna
§ 12. 1. Zwalnia się od akcyzy:
1) biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, w rozumieniu
odrębnych przepisów, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
2) spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające
powyżej 2% biokomponentów:
a) benzynę silnikową nieetylizowaną – w wysokości 1,50 zł od każdego litra biokomponentów
dodanych do tej benzyny,
b) olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego
oleju napędowego
- z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych
paliw;
3) biokomponenty, stanowiące samoistne paliwo, spełniające wymagania jakościowe,
określone w odrębnych przepisach - w wysokości 1.680 zł /1000l, z tym że zwolnienie nie
może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych biokomponentów.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że:
1) podmiot

uprawniony

do

zwolnienia,

nabywający

wyroby

akcyzowe,

dołączy

do

zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione biokomponenty
zostaną zużyte do paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych;
2) podmiot uprawniony będzie posiadał zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3
ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na
odbiór biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy
naczelnik

urzędu

celnego

potwierdza

zamówienie

po

przedstawieniu

przez

podmiot

zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od
towarów i usług oraz akcyzy;
3) nabycie biokomponentów nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru
akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy;
4) podmiot korzystający ze zwolnienia będzie prowadził ewidencję wskazującą na sposób
wykorzystania biokomponentów.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma zastosowania pod warunkiem, że:
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1) pomiot

korzystający

ze

zwolnienia

produkujący

paliwa

ciekłe

z

zawartością

biokomponentów prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia
takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów;
2) podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w
celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na
wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter branżowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres podmiotowy: sprzedawcy biokomponentów przeznaczonych do paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych oraz sprzedawcy paliw ciekłych z zawartością biokomponentów
powyżej 2 %.



Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.



Istnieje wątpliwość co do podmiotu beneficjenta pomocy, ze względu na to, iż
sprzedawca jest tylko podatnikiem formalnym, natomiast definitywną korzyść
powinien odnosić nabywca wykorzystujący towary zwolnione z akcyzy.

Akty wspólnotowe i orzecznictwo Europejskie, które mogą znaleźć zastosowanie
w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i dopuszczalności
pomocy publicznej
Omawiana regulacja była notyfikowana Komisji Europejskiej i została wymieniona wśród
przypadków pomocy państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE,
względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu. KE wydała w tym zakresie decyzję 8
marca 2007 r. w której zaakceptowała pomoc publiczną w zakresie biopaliw, udzielaną na
podstawie omawianego aktu w formie ulgi podatkowej. Jako cel udzielenia pomocy we
wniosku oraz decyzji wskazana została ochrona środowiska oraz oszczędność energii.
Całkowitą kwotę pomocy przewidzianą w ramach programu ustanowiono na 4 698 mln
PLN, zaś czas stosowania środka określono od 1 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2011 r.

10. Zwolnienie dotyczące małych producentów piwa

Podstawa prawna
§ 21. 1. Zwalnia się z akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym
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poprzedzającym rok podatkowy sprzedali:
1) do 20.000 hl piwa - w wysokości 25,00 zł/hl;
2) do 70.000 hl piwa - w wysokości 12,50 zł/hl;
3) do 150.000 hl piwa - w wysokości 10,00 zł/hl;
4) do 200.000 hl piwa - w wysokości 7,50 zł/hl.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest realizowane przez obniżenie należnej kwoty
akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
3. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników:
1) prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;
2) posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż
inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
3) niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.
4. Podatnicy rozpoczynający działalność mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w
ust. 1, pod warunkiem że:
1) w dniu złożenia pierwszej deklaracji podatkowej złożą właściwemu naczelnikowi urzędu
celnego oświadczenie o zadeklarowanej w tym roku podatkowym sprzedaży piwa w podziale
na kolejne miesiące, która w skali roku podatkowego nie przekroczy jednego z limitów
ilościowych określonych w ust. 1;
2) spełniają warunki określone w ust. 3.
5. W przypadku gdy w roku podatkowym będącym równocześnie rokiem rozpoczęcia
działalności, podatnik przekroczy zadeklarowane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4
pkt 1, limity ilościowe sprzedaży piwa, do całości sprzedaży piwa w danym roku stosuje się
stawkę akcyzy dla piwa określoną w ustawie, bez możliwości obniżenia należnej kwoty
akcyzy o kwotę przysługującego zwolnienia.
6. Dokonujący

wewnątrzwspólnotowego

nabycia

piwa

lub

importerzy

piwa,

którzy

przedstawią zaświadczenie władz skarbowych właściwych dla zagranicznego producenta
piwa, że piwo pochodzi od producenta spełniającego warunki określone w ust. 1 i 3, mogą
zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu celnego o zwrot akcyzy w wysokości
stanowiącej iloczyn ilości nabytego lub zaimportowanego piwa oraz:
1) kwoty 25,00 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie
przekraczała w roku poprzednim 20.000 hl;
2) kwoty 12,50 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie
przekraczała w roku poprzednim 70.000 hl;
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3) kwoty 10,00 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie
przekraczała w roku poprzednim 150.000 hl;
4) kwoty 7,50 zł/hl - w przypadku, gdy nabywane lub importowane piwo zostało
wyprodukowane przez producenta zagranicznego, którego roczna sprzedaż piwa nie
przekraczała w roku poprzednim 200.000 hl.
7. Zwrot akcyzy, o którym mowa w ust. 6, następuje na pisemny wniosek podatnika,
złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 30 dni od dnia dokonania
nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu piwa.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, dołącza się:
1) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
2) dokument zgłoszenia celnego - w przypadku importu piwa lub administracyjny dokument
towarzyszący - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego.
9. Zwrotu akcyzy dokonuje, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie
30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7, wraz z dokumentami, o których
mowa w ust. 8.
Komentarz


Zwolnienie ma charakter programowy.



Korzyść: zwolnienie z obowiązku zapłaty akcyzy.



Zakres

podmiotowy:

podatnicy

rozpoczynający

działalność

oraz

podatnicy

prowadzący sprzedaż piwa w niewielkim zakresie.


Zwolnienie wynika bezpośrednio z ustawy.
Akty

wspólnotowe

i

orzecznictwo

Europejskie,

które

mogą

znaleźć

zastosowanie w ocenie analizowanego zwolnienia pod kątem wystąpienia i
dopuszczalności pomocy publicznej

Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji
struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych stanowi, iż w
przypadku piwa produkowanego w niezależnych, małych browarach oraz alkoholu
etylowego produkowanego w małych gorzelniach konieczne jest przyjęcie wspólnych
rozwiązań, pozwalających Państwom Członkowskim na stosowanie obniżonych stawek
podatku akcyzowego od tych produktów. Za możliwe uznała również zezwolenie
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Państwom Członkowskim na stosowanie obniżonych stawek podatku lub zwolnień z
podatku niektórych produktów o charakterze regionalnym lub tradycyjnym. Jednakże ta
sama dyrektywa wskazuje, iż w wypadku gdy Państwom Członkowskim zezwala się na
stosowanie obniżonych stawek podatku, takie obniżone stawki nie powinny powodować
zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym, oraz iż powinny w zasadzie stosować
jedną stawkę podatku akcyzowego od hektolitra czystego alkoholu dla każdego alkoholu
etylowego. Zgodnie z art. 4 przywołanej dyrektywy Państwa Członkowskie mają prawo
stosować do piwa produkowanego przez niezależne, małe browary obniżone stawki
podatku akcyzowego, zróżnicowane zależnie od wielkości rocznej produkcji danych
browarów, z zachowaniem następujących limitów:
•

stawek obniżonych nie stosuje się wobec zakładów produkujących ponad 200 000 hl
piwa rocznie,

•

stawki obniżone, które mogą kształtować się poniżej poziomu stawki minimalnej,
mogą być niższe maksymalnie o 50 % od standardowej, krajowej stawki podatku
akcyzowego.

Pod pojęciem "niezależny, mały browar" rozumie się browar, który jest prawnie i
ekonomicznie niezależny od wszelkich innych browarów, mieści się w budynkach
usytuowanych poza terenem należącym do jakiegokolwiek innego browaru i nie działa
na mocy licencji. Jednakże w przypadku gdy dwa lub więcej małych browarów
współpracują ze sobą, a ich łączna wielkość rocznej produkcji nie przekracza 200 000 hl,
mogą one być traktowane jako jeden niezależny, mały browar. Ponadto zwolnienie
będzie zgodne z celem dyrektywy wyłącznie, gdy państwo członkowskie zapewni, że
wszelkie stosowane przez nie obniżone stawki podatku stosowane będą na równych
prawach do piwa dostarczanego na ich terytorium z niezależnych małych browarów
znajdujących

się

w

innych

państwach

członkowskich.

W

szczególności

są

one

zobowiązane dopilnować, by od poszczególnych dostaw piwa z innych państw
członkowskich

nie

pobierano

podatku

wyższego

niż

dokładna

równowartość

odpowiedniego podatku w walucie krajowej.
W świetle powyższych regulacji zastosowane zwolnienia w polskich przepisach zdają się
odpowiadać wymogom prawa wspólnotowego.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w kwestii opodatkowania wyrobów alkoholowych
często dochodzi do podejrzeń wobec państw członkowskich, iż poprzez różnicowanie
stawek podatkowych dyskryminują produkty pochodzące z innych państw pod pozorem
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twierdzenia, iż jest to inny przedmiot opodatkowania. Taka sytuacja wystąpiła, gdy
władze greckie zastosowały do ouzo niższą stawkę podatkową, niż do innych napojów
alkoholowych. Stawki zastosowane do napojów innych niż ouzo w

sprawie C-475/01

zostały uznane przez Komisję Europejską za niezgodne z art. 90 WE, który stanowi iż
żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty
innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych
od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe.
Ponadto żadne Państwo Członkowskie nie nakłada na produkty innych Państw
Członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty.
Grecji

zarzucono

również

naruszenie

Dyrektywy

Rady

92/83/EWG

z dnia

19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od
alkoholu i napojów alkoholowych, która stanowi, iż Państwa Członkowskie nakładając
podatek akcyzowy na alkohol etylowy są obowiązane „pobierać tę samą stawkę podatku
akcyzowego od wszystkich produktów objętych podatkiem od alkoholu etylowego”.
Możliwość stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego do alkoholu etylowego
produkowanego przez małe gorzelnie musi natomiast respektować zasadę by „wszelkie
stosowane przez nie obniżone stawki podatku stosowane były na równych prawach do
alkoholu etylowego, dostarczanego na ich terytorium przez niezależnych, drobnych
producentów, mających siedzibę w innych Państwach Członkowskich”.
Uznając, iż objęcie zwolnieniem dotyczy wyłącznie ouzo Komisja wskazała, iż w świetle
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego ogólne
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych, napój spirytusowy o smaku
anyżu określany nazwą ouzo musi być wytwarzany wyłącznie w Grecji. W ten sposób
zaszło więc istotne podejrzenie, iż wykorzystując prawo do wyłącznego posługiwania się
nazwą produktu oraz uprzywilejowując ten konkretny produkt dochodzi do złamania
przez władze krajowe zasady swobody przepływu towarów. Stosując na korzyść ouzo, to
jest

głównego

napoju

alkoholowego

produkowanego

w Grecji,

stawkę

podatku

akcyzowego o 50 % niższą od stawki stosowanej do napojów takich jak gin, wódka,
whisky i rum. Stanowiłoby to dyskryminację zakazaną na podstawie art. 90 Traktatu,
w zakresie w jakim dyskryminacyjne opodatkowanie obciążałoby bardziej napoje, które
należy uznać za podobne w świetle dyrektywy. Istotą sporu jest więc ustalenie
znaczenia pojęcia „podobieństwa” zawartego w art. 90. Zdaniem ETS wyrażonym w
wyroku z dnia 27 lutego 2002 w sprawie Komisja przeciwko Francji, oraz wyroku z dnia
17 lutego 1976 r. w sprawie 45/75 Rewe, podobieństwo „musi być ocenione poprzez
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zbadanie, czy sporne produkty mają podobne cechy oraz spełniają te same potrzeby
konsumentów, i to nie w oparciu o kryterium ścisłej identyczności lecz podobieństwa
i porównywalności

ich

wykorzystania”.

W

szczególności,

gdy

chodzi

o

ocenę

podobieństwa między dwiema kategoriami napojów alkoholowych należy „w pierwszej
kolejności uwzględnić ogół obiektywnych cech dwóch kategorii napojów, w tym ich
pochodzenie, sposób produkcji, właściwości organoleptyczne, w szczególności smak
i zawartość procentową alkoholu, a w drugiej kolejności okoliczności czy obie kategorie
napojów zaspokajają te same potrzeby konsumentów”. Wydaje się, iż z tej przyczyny
ouzo może nie zostać uznane z produkt podobny do innych wysokoprocentowych
napojów alkoholowych.
Podobnej sprawy dotyczy skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Dziennik Urzędowy C 171 ,
09/07/2005 P. 0006 – 0006.) Komisja wnosi w niej do Trybunału o stwierdzenie, że
stosując podatki wewnętrzne, za pomocą których w sposób pośredni chronione jest
piwo, produkowane głównie w Szwecji, przed winem, przywożonym głównie z innych
państw członkowskich, Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą
na mocy art. 90 WE. Zdaniem Komisji mocne piwa, to jest piwa o zawierające ponad 3,5
% alkoholu oraz lekkie wina w średnim przedziale cenowym są produktami zamiennymi.
W Szwecji piwo podlega podatkowi od napojów alkoholowych, który przeciętnie i
procentowo jest znacznie niższy od analogicznego podatku stosowanego do wina. Nie
przedstawiono żadnego uzasadnienia dla istnienia takiej różnicy w opodatkowaniu.
Różnica w podatku akcyzowym wpływa na cenę produktów. Różnica ta jest powiększona
przez zastosowanie do tych produktów podatku VAT o stawce 25 %. Wpływ tego
podatku na cenę omawianych produktów może zakłócać konkurencję między towarami,
a wewnętrzne podatki o selektywnym charakterze mogą zmniejszać potencjalne
spożycie wina i poprzez to mogą w sposób pośredni chronić piwo na niekorzyść wina.
W sprawie nie zapadł wyrok ETS
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Załącznik nr 1.
Akty prawne regulujące podatek dochodowy od osób fizycznych:
-

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.),
-

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia

ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(Dz. U. Nr 219, poz. 1836, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia

podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475, z późn. zm.)
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
(Dz. U. Nr 34, poz. 210),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia

niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 243, poz. 1760)
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości

kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 218, poz.
1594),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości

kwoty ulgi uczniowskiej (Dz. U. Nr 218, poz. 1595),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 22.11.2006 r. Nr
209, poz. 1545),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia

wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie
podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 150, poz. 1576, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie

określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do
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sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1498),
-

Rozporządzenie z 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku

dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 183,
poz. 1359),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm

szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.
1329),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru

sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 677),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 106, poz. 715),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru

sprawozdania

o

realizacji

uznanej

metody

ustalania

ceny

transakcyjnej

dla

celów

zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. Nr 98, poz. 678),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 508),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 507),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru

informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji
faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego
od osób fizycznych (Dz. U. Nr 265, poz. 2215, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości

kwoty ulgi uczniowskiej w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 229, poz.
1952),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wysokości
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kwoty ulgi uczniowskiej (Dz. U. Nr 229, poz. 1951),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie

określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie
zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. Nr 204, poz. 1690, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 94, poz. 790),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów1) z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
(Dz. U. Nr 43, poz. 417),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu

ustalania tożsamości i miejsca stałego zamieszkania faktycznych odbiorców (Dz. U. Nr 106,
poz. 1132 i Nr 283, poz. 2826),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia

ewidencji zatrudnienia (Dz. U. Nr 219, poz. 1838),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia

kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz. 1839),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia

maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za
koszt uzyskania przychodów (Dz. U. Nr 17, poz. 217),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i

trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach
dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833, z późn. zm.).
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Załącznik nr 2.
Akty prawne regulujące podatek dochodowy od osób prawnych:
-

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),
-

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. nr 183, poz. 1353),

-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia

wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w
zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1761),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zaniechania

poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego
od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1545),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru

sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 99, poz. 687),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie

zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 224, poz. 1923),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia

krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku
dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 791),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie określenia

maksymalnej wysokości wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawanej za
koszt uzyskania przychodów (Dz. U. Nr 17, poz. 217),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia

górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej
Rady Spółdzielczej (Dz. U. Nr 30, poz. 290),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i

trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach
dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833).
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Załącznik nr 3.
Akty prawne regulujące podatek akcyzowy:
-

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z

późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia

stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od

podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych

warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na

prowadzenie

składu

niezarejestrowany

podatkowego,

handlowiec,

a

działalności
także

na

jako

zarejestrowany

wykonywanie

handlowiec

czynności

w

oraz

charakterze

przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z

obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U. Nr 35, poz. 313),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń

akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości

maksymalnych

norm

zharmonizowanych,

a

dopuszczalnych
także

ubytków

szczegółowych

niektórych

zasad

i

wyrobów

terminów

akcyzowych

ogłaszania

norm

dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu

ustalania podstawy opodatkowania piwa (Dz. U Nr 70, poz. 635),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu

urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy oraz
terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. Nr 70, poz. 638),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej
oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz.
668 z późn. zm.),
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-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów

zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 74, poz. 669),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru

informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach
wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz.
670),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy

w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych
(Dz. U. Nr 74, poz. 673),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu

uzupełniającego dla agentów celnych (Dz. U. Nr 82, poz. 748),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu

akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości

wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa
członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują
na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych (Dz. U. Nr 74, poz. 675),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania

wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji

związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz.
744, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i

terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio
naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium
kraju (Dz. U. Nr 82, poz. 751, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie

Ministra

Finansów

z

dnia

23

kwietnia

2004

r.

w

sprawie

szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 85,
poz. 799, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków

dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane,
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zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego
handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca (Dz. U.
Nr 89, poz. 848),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury

zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i

barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96,
poz. 815, z późn. zm.),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów

deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 246, poz. 2090),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru

dokumentu

potwierdzającego

zapłatę

akcyzy

od

samochodu

osobowego

w

nabyciu

wewnątrzwspólnotowym (Dz. U. Nr 254, poz. 2133),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie minimalnej

stawki akcyzy na papierosy (Dz. U. Nr 38, poz. 263),
-

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania

szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598, z późn. zm.).
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Załącznik nr 4.
Akty prawne i orzecznictwo wspólnotowe dotyczące pomocy publicznej w formie
uprzywilejowania podatkowego dotyczące omawianych przepisów krajowych:

1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiające ogólne
zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych,
2. Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji
struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych,
3. Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji
wspólnotowych

przepisów

ramowych

dotyczących

opodatkowania

produktów

energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283, str. 51),
4. Wyrok ETS z dnia 1 marca 2007 r wydany w sprawie C-391/05 Jan De Nul NV przeciwko
Hauptzollamt Oldenburg,
5. Wyrok ETS z dnia 27 lutego 1980 r. Komisja Europejska przeciw Irlandii (55/79)
6. Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-351/02 Deutsche
Bahn AG przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich,
7. Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania reguł pomocy publicznej do środków
związanych z bezpośrednim opodatkowaniem działalności gospodarczej (98/C 384/03)
8. Opinia

Europejskiego

Komitetu

Ekonomiczno-Społecznego

w

sprawie

zdolności

przystosowawczych MSP i przedsiębiorstw społecznych do zmian wymuszanych przez
rozwój gospodarczy Official Journal C 120 , 20/05/2005 P. 0010 - 0016
9. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 8.3.2007 w sprawie pomocy publicznej w zakresie
biopaliw,
10. Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2006 r. dotycząca systemu pomocy wprowadzonego
przez Francję na mocy art. 39 CA kodeksu podatkowego ( code général des impôts ) –
Dziennik Urzędowy L 112 , 30/04/2007 P. 0041 - 0066
11. Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich
przeciwko Królestwu Szwecji (Dziennik Urzędowy C 171 , 09/07/2005 P. 0006 – 0006.)
12. Sprawa C 475/01 Komisja Europejska przeciw Grecji,
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13.

Sprawa nr 2005/C 63/02 Komisja Europejska przeciw Słowenii

14. Wyrok ETS z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-66/02Włochy przeciwko Komisji; pkt 49
wyroku z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie C-148/04 Unicredito Italiano,
15. Wyrok ETS z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03 Republika Portugalii przeciwko
Komisji Europejskiej,
16. Wyrok ETS z dnia 14 września 2006 r W sprawie C-386/04 Centro di Musicologia Walter
Stauffer przeciwko Finanzamt München für Körperschaften..
17. Wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C 372/97 Włochy przeciwko Komisji;
18. Dyrektywa Rady 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji
struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych (Dz. Urz. L 316, str. 12), (obecnie
uchylona)
19. Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych

przedsiębiorstw

(Dz.

Urz.

C

244/02,

01.10.2004).

Decyzja

Komisji

Europejskiej z dnia 11 grudnia 2002 roku dotycząca środków przyjętych przez Hiszpanię
w sektorze rolnictwa powodujących zwiększenie cen (OJ L 111, 06/05/2003 P, 0024 –
0044)
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