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Wstęp 

Szanowni Państwo,  

oddajemy w Państwa ręce odświeżony Newsletter Samorządowy – w którym 

eksperci CRIDO poruszać będą praktyczne zagadnienia podatkowe i prawne, 

z którymi mierzą się mniejsze i większe samorządy. Co do zasady – będą one 

dotyczyć przede wszystkim podatku od nieruchomości (PON) czy też VAT-u, 

niemniej będziemy się też starać poruszyć inne obszary, mniej oczywiste, które 

mogą być ciekawe z perspektywy samorządów. Zachęcamy również do kontaktu 

i przedstawiania problemów, z którymi się Państwo często borykają. 

W tym wydaniu Newslettera – przede wszystkim warto zwrócić uwagę na spór 

dotyczący opodatkowania gazociągów, który znalazł swój finał w uchwale 7 sędziów 

NSA z 11 października 2022 r. Należy poczekać na uzasadnienie pisemne uchwały 

NSA – niemniej już teraz można założyć, że będzie ona miała przełożenie nie tylko 

na historyczne spory, ale i obecne rozumienie szeregu pojęć związanych z siecią 

gazową. 

Oczywiście październik i listopad w dużej mierze upłyną pod znakiem ustalania 

wysokości stawek PON na 2023 r. – które z uwagi na powiązanie z inflacją mogą 

wzrosnąć nawet o 11,8% w stosunku do maksymalnych stawek na 2022 r.  

Z perspektywy VAT – w końcu zostało potwierdzone, że JST mogą tworzyć grupy 

VAT od 1 stycznia 2023 r. Utworzenie grupy VAT może przełożyć się na 

efektywniejsze zarządzanie VAT naliczonym i przepływami pieniężnymi wśród jej 

uczestników – wato więc mieć świadomość tego rozwiązania. 

Z pozostałych tematów – wraz z kończącym się okresem „większego 

nasłonecznienia” poruszamy zagadnienie opodatkowania paneli fotowoltaicznych, 

zaś z drugiej strony, w związku ze zbliżającą się zimą – temat opodatkowania kolejek 

linowych i wyciągów narciarskich. I na koniec zagadnienie mniej oczywiste, czyli 

opodatkowanie lamp oświetleniowych. 

Jan Furtas, Partner w CRIDO 
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Cytaty 

„Patrząc na dane publikowane przez MF, ok. 20% samorządów stosuje 

najwyższe stawki – w tym robią największe miasta, takie jak Warszawa, 

Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Można rozsądnie zakładać, że 

biorąc pod uwagę aktualne problemy finansowe samorządów, analogicznie 

będzie w 2023 r.”   

Jan Furtas, partner w CRIDO 

 

„Rozstrzygnięcie NSA zapewne przełoży się też na spory dotyczące innych 

obiektów niż stacje redukcyjno-pomiarowe – zawarte w nim tezy będą miały 

znaczenie dla opodatkowania obiektów takich jak choćby agregaty 

sprężające występujące w sieciach gazowych czy transformatory 

i rozdzielnie w sieciach elektroenergetycznych. Niewątpliwie jest to jednak 

krok w kierunku doprecyzowania treści przepisów i zakończenia wielu 

sporów na linii podatnicy-samorządy.”  

Daniel Panek, menedżer w CRIDO 

 

„Powoływanie grup VAT przez JST może bowiem wpłynąć na efektywność 

rozliczeń finansowych, szczególnie w przypadkach, gdy np. (i) gmina 

realizuje inwestycje z wykorzystaniem spółek komunalnych, które wykazują 

nadwyżkę VAT naliczonego do zwrotu lub (ii) pomiędzy spółkami miejskimi, 

a JST lub po prostu pomiędzy spółkami miejskimi występują liczne 

świadczenia wzajemne.”  

Tomasz Groszyk, starszy menedżer w CRIDO 
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Wpisy PON 

Stacje redukcyjno-pomiarowe są budowlami dla potrzeb PON – 

uchwała NSA z 11 października 2022 r. 

W dniu 10 października 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotną dla 

podatników i samorządów uchwałę dotyczącą podatku od nieruchomości (uchwała 

o sygn. III FPS 2/22). 

NSA przesądził w niej, że oceniając kwestię opodatkowania obiektów takich jak 

stacje redukcyjno-pomiarowe (punkty redukcyjne, punkty pomiarowe) podatkiem od 

nieruchomości należy badać, czy wykazują one związek techniczno-użytkowy 

z gazociągiem. Jeżeli tak – należy uznać je za budowle wraz z gazociągiem. 

Co istotne, stanowisko NSA dotyczy wszystkich rodzajów stacji redukcyjno-

pomiarowych – zarówno kontenerowych, jak i składających się z samych urządzeń 

posadowionych poza budynkami / kontenerami. W przypadku takich stacji, które 

posadowione są w budynkach (ewentualnie – kontenerach posiadających wszystkie 

cechy budynku) NSA dopuścił opodatkowanie jako budowli samych urządzeń 

znajdujących się w budynkach jako części gazociągu – o ile oczywiście urządzenia 

te stanowią całość techniczno-użytkową z gazociągiem. 

Rozstrzygnięcie NSA zapewne przełoży się też na spory dotyczące innych obiektów 

niż stacje redukcyjno-pomiarowe – zawarte w nim tezy będą miały znaczenie dla 

opodatkowania obiektów takich jak choćby agregaty sprężające występujące 

w sieciach gazowych czy transformatory i rozdzielnie w sieciach 

elektroenergetycznych. Niewątpliwie jest to jednak krok w kierunku doprecyzowania 

treści przepisów i zakończenia wielu sporów na linii podatnicy-samorządy. 

Przy czym – co NSA wyraźnie zastrzegł uzasadniając uchwałę - rozstrzygnięcie 

dotyczy stanu prawnego obowiązującego przed 28 czerwca 2015 r. Po tej dacie 

istotnej zmianie uległy przepisy Prawa budowlanego, z których usunięto pojęcie 

„całość techniczno-użytkowa”. Uchwała nie będzie więc prawdopodobnie miała 

zastosowania do rozliczeń podatników po 28 czerwca 2015 r. – choć z jednoznaczną 

oceną należy oczywiście poczekać na uzasadnienie pisemne. 

W uzasadnieniu ustnym NSA – choć pobieżnie - poruszył jednak szereg innych 

kwestii, mogących mieć znaczenie dla podatników również w obecnym stanie 

prawnym. Przykładowo, NSA krótko odniósł się do tego jak należy rozumieć pojęcie 

instalacji znajdujących się w budynkach i które instalacje stanowią część budynków 

– co w efekcie może skutkować ponownym otwarciem sporów o to czy wszystkie 

instalacje zlokalizowane w budynku należy uznać za opodatkowane wraz z tym 

budynkiem czy też niektóre z nich mogą być opodatkowane odrębnie jako budowle. 

Więcej będzie można jednak powiedzieć dopiero po opublikowaniu przez NSA 

uzasadnienia pisemnego. 

Jak tylko zostanie ono opublikowane, na naszym blogu znajdą Państwo jego szerszą 

analizę. 

 

Autor: Daniel Panek, menedżer w CRIDO 
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Podatek od nieruchomości dla gruntów i budynków może wzrosnąć 

nawet o 11,8 % 

Górne granice stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają 

corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez Prezesa GUS. Dziś 

poznaliśmy wysokość wskaźnika, który posłuży do obliczenia maksymalnych stawek 

na rok 2023. 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. wyniósł 111,8 - co oznacza wzrost cen 

w stosunku do I półrocza 2021 r. o 11,8 %. 

Tym samym (zgodnie z art. 20 ust. 1 UPOL) w identycznej proporcji wzrosną 

maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023. I tak w przyszłym roku 

maksymalna stawka dla: 

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,16 zł od 

1 m2 powierzchni (w 2022 było to 1,03 zł) 

budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

wyniesie 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2022 było to 25,74 zł) 

Należy jasno zaznaczyć – mowa tutaj o maksymalnych stawkach podatku, które 

mogą być zastosowane przez gminy na ich terenie. Praktyka jednak pokazuje, że 

duża część gmin w uchwałach określających stawki podatku stosuje te dążące do 

górnych dopuszczalnych granic. Patrząc na dane publikowane przez MF, ok. 20% 

samorządów stosuje najwyższe stawki – w tym robią największe miasta, takie jak 

Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Można rozsądnie zakładać, 

że biorąc pod uwagę aktualne problemy finansowe samorządów, analogicznie 

będzie w 2023 r. 

Powyższy wzrost przełoży się na wysokość płaconego przez przedsiębiorców 

podatku. W tym kontekście oraz biorąc pod uwagę szereg niejasności zwianych 

z rozliczaniem tego podatku jak również np. aktywność nowej Izby Finansowej NSA 

(III FSK) w porządkowaniu wielu spornych zagadnień – warto zweryfikować 

rozliczenia w podatku od nieruchomości. 

W tym zakresie – oczywiście zapraszamy do kontaktu. 

 

Autorzy:  

Jan Furtas, partner w CRIDO 

Marcin Klukowski, starszy konsultant w CRIDO 

 

Opodatkowanie PON paneli fotowoltaicznych 

W dobie rosnących rachunków za energię elektryczną coraz więcej przedsiębiorców 

sięga po odnawialne źródła energii w ramach prowadzonej działalności. Jednym 

z najczęściej wybieranych źródeł zasilania są panele słoneczne. Czy podlegają one 

opodatkowaniu PON? 

Panele fotowoltaiczne są urządzeniami składającymi się z ogniw fotowoltaicznych, 

których zadaniem jest zamiana promieniowania słonecznego na energię 

elektryczną. Co do zasady sposób przytwierdzania paneli do budynków (np. za 

pomocą specjalnego systemu kotew) lub do konstrukcji wsporczych (np. za pomocą 

odpowiednich uchwytów i śrub) nie powoduje uszczerbku na danym budynku czy 

konstrukcji, na których są zamontowane. Oznacza to, że panele mogą być 

z łatwością demontowane. 
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Rodzaj konstrukcji i sposób montażu rzutują także na kwestię opodatkowania PON. 

Oceniając tak opodatkowane panele fotowoltaiczne, możemy bowiem spotkać się z 

dwoma sytuacjami, które charakteryzują się odmiennym opodatkowaniem. 

Pierwsza dotyczy paneli zamontowanych na konstrukcjach wsporczych, do których 

panele są przytwierdzone za pomocą kotew. W myśl jednolitej linii orzeczniczej 

sądów administracyjnych w takim przypadku za budowle dla potrzeb PON, należy 

uznawać jedynie ich części budowlane – konstrukcje wsporcze (najczęściej – 

fundamenty). Innymi słowy – opodatkowaniu podlegać będą jedynie części 

budowlane, z wyłączeniem części technicznych (np. samego panelu). 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku paneli montowanych na dachach 

budynków – choć w myśl orzecznictwa również tego rodzaju panele są 

opodatkowane jedynie od ich części budowlanych (por. wyrok NSA z dnia 16 

listopada 2021 r., sygn. akt III FSK 4257/21 oraz powiązany z nim wyrok WSA 

w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1334/20). Częścią 

budowlaną jest jednak w tym przypadku „budynek” do którego panele są 

przymocowane, a ten nie jest opodatkowywany od swojej wartości, ale od 

powierzchni użytkowej. Tym samym, w przypadku paneli montowanych na 

budynkach, opodatkowaniu podlegać będą jedynie budynki (które co do zasady i tak 

podlegałyby opodatkowaniu od ich powierzchni użytkowej). 

Opisany powyżej sposób opodatkowania paneli fotowoltaicznych, wynikający 

z orzecznictwa sądów administracyjnych, wydaje się prawidłowy i zgodny 

z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz aktualnym brzmieniem 

przepisów. Pozostaje zatem jedynie mieć nadzieję, że – w przypadku potencjalnych 

sporów w tym zakresie – dotychczasowa linia orzecznicza, zgodnie z którą 

opodatkowane PON są wyłącznie części budowlane paneli fotowoltaicznych 

zostanie utrzymana. 

 

Autorzy:  

Daniel Panek, menedżer w CRIDO 

Sara Jabłońska, starszy konsultant w CRIDO 

 

Opodatkowanie PON kolejek linowych i wyciągów narciarskich 

Mogłoby się wydawać, że spory w zakresie opodatkowania podatkiem od 

nieruchomości kolejek linowych i wyciągów narciarskich zostały ostatecznie 

zakończone – NSA wyrokiem z dnia 9 lipca 2019 r. [1] przesądził, że cała kolejka 

linowa czy wyciąg narciarski nie mogą być uznane za budowlę. WSA we Wrocławiu 

w wyroku z dnia 20 października 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 107/21 powrócił jednak 

do linii orzeczniczej uznającej, że kolejki linowe i wyciągi narciarskie powinny być 

opodatkowane PON jako budowle od całej swojej wartości. 

Na wstępie należy wyjaśnić, że historycznie sądy administracyjne przyjmowały, że 

budowlą podlegającą podatkowi od nieruchomości jest cały wyciąg narciarski / 

kolejka liniowa, a nie tylko ich części budowlane. 

Zerwanie z dotychczasową linią orzeczniczą nastąpiło wraz z ww. wyrokiem NSA, 

w którym – z uwagi na nowelizację art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego – NSA stwierdził, 

że kolej linowa oraz wyciąg narciarski są urządzeniami technicznymi i nie podlegają 

reżimowi Prawa budowlanego, co wyklucza możliwość uznania ich za budowle 

w rozumieniu UPOL. Budowlami, podlegającymi opodatkowaniu PON, będą zatem 

wyłącznie obiekty stacji narciarskiej, mające charakter obiektów budowlanych 

w rozumieniu Prawa budowlanego, czyli w szczególności fundamenty i podpory. 
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WSA we Wrocławiu zajął jednak odmienne stanowisko - jego zdaniem priorytetowe 

znaczenie dla opodatkowania wyciągów narciarskich / kolejek liniowych należy 

przypisać definicji budowli z art. 3 ust. 3 Prawa budowalnego, w której 

wyszczególniono między innymi obiekty sportowe, zaś w załączniku do Prawa 

budowalnego (kategoria V) wymienione zostały obiekty sportu i rekreacji, jak: 

stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, 

zjeżdżalnie. Oznacza to, że kolejki linowe i wyciągi narciarskie są wprost wskazane 

w ww. załączniku, a zatem określone w całości jako obiekty budowlane (a tego 

rodzaju obiekty mogą stanowić budowle). 

W konsekwencji WSA uznał, że tego rodzaju obiekty powinny podlegać 

opodatkowaniu PON jako całość funkcjonalna będąca jedną budowlą, w której 

określone instalacje zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem – tj. przewozu osób na stoku. 

Analizowany wyrok WSA we Wrocławiu nie jest prawomocny i został zaskarżony do 

NSA, co oznacza, że kwestia opodatkowania PON kolejek linowych i wyciągów 

narciarskich stanie się ponownie przedmiotem rozstrzygnięcia NSA. Będzie ono 

o tyle istotne, że WSA we Wrocławiu wydaje się prezentować spójniejszą 

i pełniejszą argumentację niż NSA w przywołanym wcześniej wyroku z 9 lipca 2019 

r. Należy także zwrócić uwagę na fakt, że ponowny wyrok NSA w tym temacie może 

mieć znaczenie także dla opodatkowania innych obiektów budowanych – nie tylko 

sportowych. Dotyczyć on będzie bowiem podstawowych zagadnień związanych 

z podatkiem od nieruchomości, tj. jego przedmiotu opodatkowania. 

Niewątpliwie jak tylko sprawa zostanie rozpoznana przez NSA, będą mogli Państwo 

zapoznać się z jej finałem na naszym blogu. 

[1] sygn. akt II FSK 2693/17 

 

Autor: Sara Jabłońska, starszy konsultant w CRIDO 

 

 

Czy lampy oświetleniowe podlegają opodatkowaniu PON? 

W naszej praktyce często spotykamy się z tym, że przedsiębiorcy opodatkowują 

lampy oświetleniowe zamontowane na słupach (najczęściej nazywane 

„oświetleniem terenu” lub ‘oświetleniem zewnętrznym”) podatkiem od nieruchomości 

jako budowle. W naszej ocenie jednak lampy takie nie powinny podlegać 

opodatkowaniu. Dlaczego? 

Na wstępie należy wyjaśnić, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 

podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Dokonując oceny co jest budowlą dla potrzeb podatku od 

nieruchomości trzeba w pierwszej kolejności sięgnąć do ustawy Prawo budowlane. 

Jak bowiem wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r. 

(sygn. P33/09), budowlą dla potrzeb PON mogą być jedynie budowle wymienione 

w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy / załączniku 

do niej. 

Oświetlenie zewnętrzne nie zostało jednak wymienione w art. 3 pkt 3 Prawa 

budowlanego lub w innych przepisach tej ustawy oraz posiadane przez niego cechy 

nie są w istotnym zakresie zbliżone do cech posiadanych przez obiekty wskazane 

w żadnym z przepisów Prawa budowlanego. 

Można się zatem zastanawiać, czy oświetlenie zewnętrzne stanowić będzie 

urządzenie budowlane – tego rodzaju urządzenia również są budowlami dla potrzeb 

PON. Katalog urządzeń budowlanych został zawarty w art. 3 pkt 9 Prawa 

budowlanego. W myśl tego przepisu, urządzeniami budowlanymi mogą być 
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urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Jak widać, żadne z wymienionych w ww. przepisie urządzeń nie jest choćby 

podobne do oświetlenia zewnętrznego. Można co prawda zastanawiać się czy 

oświetlenie zewnętrzne nie jest urządzeniem technicznym zapewniającym 

możliwość użytkowania obiektów budowlanych (np. parkingów, dróg) zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Niemniej jednak oświetlenie nie zapewnia możliwości użytkowania 

obiektów w postaci budowli (np. dróg, parkingów czy placów) zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Główną funkcją pełnioną przez parking jest bowiem umożliwienie 

pojazdom zatrzymania się w miejscu przeznaczonym na postój. Parking będzie więc 

spełniał swoje przeznaczenia niezależnie od tego, czy będzie oświetlony, czy też 

nie. Lampy nie są bowiem niezbędne do parkowania w dzień, zaś w nocy każdy 

samochód dysponuje oświetleniem umożliwiającym mu korzystanie z parkingu. 

Podobnie, drogi i place mogą być wykorzystywane zarówno przez samochody jak 

i pieszych niezależnie od tego czy są oświetlone.  

 

Autor: Sara Jabłońska, starszy konsultant w CRIDO 
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Wpisy VAT 

Jest potwierdzenie – JST uprawnione do tworzenia grup VAT 

Już od 1 stycznia 2023 r. podatnicy spełniający odpowiednie kryteria będą mogli 

tworzyć grupy VAT. Grupa będzie traktowana jako jeden podatnik VAT, co oznacza 

m.in., że transakcje dokonywane przez tworzące ją podmioty nie będą podlegały 

opodatkowaniu VAT oraz fakturowaniu. Co istotne, utworzenie grupy VAT może 

przełożyć się na efektywniejsze zarządzanie VAT naliczonym i przepływami 

pieniężnymi wśród jej uczestników. Zgodnie z niedawnym stanowiskiem Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej (DKIS) uprawnionymi do tworzenia grup VAT będą 

również jednostki samorządu terytorialnego (JST). 

Możliwość utworzenia grupy VAT przez JST została potwierdzona w interpretacji 

indywidualnej z 19 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.220.2022.1.AMA. 

W zaprezentowanym stanowisku własnym gmina (wnioskodawca) wskazała, iż w jej 

ocenie ani przepisy prawa unijnego, ani polskiej ustawy o VAT nie dają podstaw by 

twierdzić, że istnieją przeszkody, by gmina wraz z utworzonymi spółkami miejskimi 

/ komunalnymi mogła tworzyć grupę VAT. Wszystkie w/w podmioty / jednostki 

posiadają bowiem (wymagane regulacjami VAT) siedzibę na terytorium Polski oraz 

wykazują ścisłe, udokumentowane i wynikające z przepisów prawa powiązania – 

występujące przez cały okres trwania grupy – o charakterze: 

• finansowym – gmina posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale 

zakładowym każdego z pozostałych podmiotów, z którymi chce utworzyć 

grupę VAT; 

• ekonomicznym – spółki komunalne wraz z gminą stanowią ekonomiczną 

i gospodarczą jedność – realizowane przez te podmioty zadania są 

współzależne i uzupełniają się celem wykonania zadań gminy; 

• organizacyjnym – wszelkie istotne decyzje gospodarcze, finansowe oraz 

wizerunkowe spółek komunalnych są podejmowane w ścisłym 

porozumieniu z zarządem gminy, a prezydent miasta posiada realny 

i legalny wpływ na kierunek rozwoju tych spółek. 

Wobec tak przedstawionej argumentacji, organ podatkowy uznał stanowisko gminy 
za prawidłowe. DKIS podkreślił, że w przepisach mających obowiązywać od 1 
stycznia 2023 r. nie wskazano zastrzeżenia co do konieczności posiadania 
osobowości prawnej lub szczególnej formy prawnej podmiotów mających tworzyć 
grupę VAT. Zdaniem DKIS, ustawodawca nie wskazał także wprost na wyłączenia, 
które uniemożliwiałyby zawiązanie grupy VAT w ramach jednostki samorządu 
terytorialnego i utworzonych przez nią spółek komunalnych. Mając na uwadze 
powyższe, organ podatkowy końcowo stwierdził, że gmina oraz utworzone przez nią 
spółki komunalne spełniają warunki wymagane dla utworzenia grupy VAT. 
 
Powyższa interpretacja, a także sama informacja o możliwości tworzenia grup VAT 
przez JST są niewątpliwie istotne dla samorządów. Powoływanie grup VAT przez 
JST może bowiem wpłynąć na efektywność rozliczeń finansowych, szczególnie 
w przypadkach, gdy np. (i) gmina realizuje inwestycje z wykorzystaniem spółek 
komunalnych, które wykazują nadwyżkę VAT naliczonego do zwrotu lub (ii) 
pomiędzy spółkami miejskimi, a JST lub po prostu pomiędzy spółkami miejskimi 
występują liczne świadczenia wzajemne. 
 
Jak widać pierwsze JST już zaczynają rozważać model grupy VAT, potwierdzając 
swoje przemyślenia w przedmiotowym temacie u DKIS. Stąd też, korzystając 
z wieloletniego doświadczenia CRIDO w zakresie wdrażania nowych rozwiązań 
dotyczących rozliczeń VAT w JST, a także wiedzy o funkcjonowaniu grup VAT 
zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji w omawianym 
obszarze w odniesieniu do konkretnych okoliczności / specyfiki itp. 
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Jednocześnie, chcąc uzyskać więcej informacji o zasadach funkcjonowania grup 
VAT, zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym przez nas raportem Grupy 
VAT – grupowe rozliczenie podatników VAT w UE i w Polsce. 

 

Autorzy:  

Tomasz Groszyk, starszy menedżer w CRIDO 

Marlena Rynio, starszy konsultant w CRIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrido.pl%2Freport%2Fraport-grupy-vat-grupowe-rozliczenie-podatnikow-vat-w-eu-i-w-polsce%2F&data=05%7C01%7CPatrycja.Luzak%40crido.pl%7Cceecbf74eef44ea62a0508da898b6f7f%7Ce7ef6e9c197042779a29c3e1ccc34ae3%7C0%7C0%7C637973529231134190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tbGoZI4UHpkOdzYThiRDbp3v843hAN1c7JbPeX2Z1NA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrido.pl%2Freport%2Fraport-grupy-vat-grupowe-rozliczenie-podatnikow-vat-w-eu-i-w-polsce%2F&data=05%7C01%7CPatrycja.Luzak%40crido.pl%7Cceecbf74eef44ea62a0508da898b6f7f%7Ce7ef6e9c197042779a29c3e1ccc34ae3%7C0%7C0%7C637973529231134190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tbGoZI4UHpkOdzYThiRDbp3v843hAN1c7JbPeX2Z1NA%3D&reserved=0
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Wpisy prawo 

Ważne zmiany w kodeksie spółek handlowych od 13 października 2022 

r. – co oznaczają dla spółek? 

Z dniem 13 października 2022 r. w życie weszła nowelizacja przepisów kodeksu 

spółek handlowych, która wprowadziła istotne zmiany dotyczące funkcjonowania 

spółek kapitałowych. Nowelizacja, budząca wiele dyskusji i uznawana za jedną 

z większych zmian systemowych dotyczących prawa spółek, zakłada 

w szczególności możliwość tworzenia grup spółek oraz wydawania wiążących 

poleceń, a także zmiany w zakresie odpowiedzialności członków organów spółek 

dominujących i zależnych. Dodatkowo, przepisy precyzują i modyfikują zasady 

funkcjonowania rad nadzorczych oraz formalnie wprowadzają zasadę biznesowej 

oceny ryzyka, tzw. business judgement rule.  

Prawo holdingowe – grupa spółek oraz wydawanie wiążących poleceń 

Zmiany dotyczące kwalifikowanej grupy spółek oraz szeroko powiązanych 

konsekwencji wprowadzenia takiej grupy, potocznie określane jako „prawo 

holdingowe”, mają znaczenie przede wszystkim dla spółek kapitałowych, jednak 

w sposób pośredni oddziaływać będą także na wiele innych podmiotów: wspólników, 

akcjonariuszy oraz kontrahentów. Zmiany te dotyczą co do zasady wszystkich 

spółek kapitałowych, w tym spółek o charakterze komunalnym (niektóre ze spółek, 

np. spółki publiczne czy podlegające nadzorowi KNF nie mogą być jednak spółkami 

zależnymi). W szczególności podmioty działające w ramach holdingów faktycznych 

lub umownych, wydające w ramach swojej działalności polecenia o charakterze 

nieformalnym, powinny poddać pod rozwagę czy wprowadzenie kwalifikowanej 

grupy spółek nie okaże się dla nich rozwiązaniem efektywnym.    

Założenie kwalifikowanej grupy spółek, w której mogą uczestniczyć wyłącznie spółki 

kapitałowe, które zamierzają kierować się wspólną strategią i realizować wspólny 

interes, wymaga podjęcia uchwały o uczestnictwie w grupie spółek przez organy 

spółki dominującej oraz spółki zależnej. Do powstania kwalifikowanej grupy spółek 

wystarczające jest istnienie tylko dwóch spółek, z których jedna jest spółką 

dominującą, a druga spółką zależną. Ujawnienie informacji o uczestnictwie 

w kwalifikowanej grupie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym uprawnia do 

wydawania wiążących poleceń spółce zależnej przez spółkę dominującą oraz 

zapewnia możliwość zwolnienia z odpowiedzialności członków organów spółki 

zależnej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia.  

Wydawanie wiążących poleceń dokonywane przez spółkę dominującą, dotyczy 

prowadzenia spraw spółki i powinno być dokonywane w celu realizacji interesu grupy 

spółek. Spółka zależna jest zobowiązana do wykonania wiążącego polecenia, chyba 

że zachodzą przesłanki do odmowy jego wykonania (ściśle określone w przepisach). 

Przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu lub odmowie wykonania wiążącego 

polecenia, poza weryfikacją materii dotyczącej przesłanek odmowy, spółka zależna 

powinna wziąć pod uwagę czy polecenie, które zostało do niej skierowane, 

rzeczywiście jest poleceniem o charakterze wiążącym (czy spełnia wymogi 

ustawowe) oraz czy nie narusza prawa.  

Należy podkreślić, że brak pociągnięcia do odpowiedzialności członków organów 

spółki zależnej z tytułu wykonania wiążącego polecenia zaktualizuje się tylko wtedy, 

jeśli spółka zależna rzeczywiście miała do czynienia z poleceniem o charakterze 

wiążącym. Błędna ocena co do charakteru polecenia (jeśli nie będzie wiążącym), 

skutkować będzie odpowiedzialnością członków organów spółki zależnej na 

zasadach ogólnych. Oceniając dotychczasową praktykę, można śmiało uznać, że 

mechanizm wiążącego polecenia będzie wykorzystywany głównie w sytuacjach, 

w których spółka dominująca, będzie dążyła do realizacji określonego celu 

biznesowego, który jednocześnie może być sprzeczny z interesem spółki zależnej 

(a wydanie nieformalnego polecenia nie odniosłoby skutku).  
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Niezależnie od zwolnienia z odpowiedzialności członków organów spółki zależnej, 

prawo holdingowe modyfikuje także zasady odpowiedzialności spółki dominującej, 

która odpowiadać będzie: (1) wobec spółki zależnej – za szkodę wyrządzoną 

wykonaniem przez spółkę zależną wiążącego polecenia; (2) wobec akcjonariusza 

lub wspólnika spółki zależnej – za utratę wartości akcji lub udziałów spółki zależnej; 

(3) wobec wierzycieli spółki zależnej – za szkody spowodowane wykonaniem 

wiążącego polecenia przez spółkę zależną. Powyższe ma rekompensować innym 

podmiotom skutki decyzji podejmowanych w ramach grupy spółek, które mogły 

okazać się dla tych podmiotów niekorzystne. Warto pamiętać, że nawet jeśli 

określona spółka nie podjęła decyzji o uczestnictwie w grupie spółek, to musi liczyć 

się z tym, że jej kontrahentem może być spółka zależna zobowiązana do 

wykonywania wiążących poleceń, której członkowie zarządu zwolnieni są 

z odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia. 

Nowe uprawnienia rad nadzorczych  

Nowe przepisy wprowadzają szereg mechanizmów, które zapewniać będą radzie 

nadzorczej możliwość rzeczywistego nadzoru nad działalnością spółki. Zmiany 

dotyczące rad nadzorczych mają zastosowanie w szczególności do spółek, 

w których rada nadzorcza już funkcjonuje i nie ma znaczenia, czy uczestniczą one 

w kwalifikowanej grupie spółek.  

Zgodnie z nowelizacją rada nadzorcza jest uprawniona do żądania sporządzenia lub 

przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień 

dotyczących działalności spółki oraz jej sytuacji majątkowej od członków zarządów, 

prokurentów, a także pracowników spółki w oraz osób zatrudnionych w spółce na 

podstawie cywilnoprawnej. Obowiązek taki nie był wcześniej sformalizowany, 

a odpowiedzialność za jego wykonanie spoczywa na ww. osobach. Powyższe dane 

powinny zostać przekazane radzie nadzorczej niezwłocznie, ale nie później niż 

w terminie 2 tygodni od zgłoszenia żądania. Co ciekawe, takie uprawnienie 

przysługuje także radzie nadzorczej spółki dominującej w stosunku do 

reprezentantów i pracowników spółki zależnej, w przypadku, gdy obie spółki działają 

w ramach kwalifikowanej grupy spółek.  

Dodatkowo, rada nadzorcza ma możliwość ustanawiania w formie uchwały rady 

nadzorczej doraźnych lub stałych komitetów rady nadzorczej. Stałe lub doraźne 

komitety rady nadzorczej mogą składać się z określonych członków rady nadzorczej 

i mogą służyć wykonywaniu określonych czynności nadzorczych (w zależności od 

przedmiotu działalności spółki oraz jej aktualnej sytuacji). Co istotne, w odniesieniu 

do prostej spółki akcyjnej było to możliwe na gruncie uprzednio obowiązujących 

przepisów, jednak komitet powoływany był na podstawie regulaminu rady 

nadzorczej lub umowy spółki – nowelizacja KSH wprowadza zatem wyraźne 

uregulowanie tej kwestii i reguluje sposób ustanawiania komitetów.  

Rada nadzorcza jest także uprawniona do powołania doradcy rady nadzorczej 

w celu zbadania określonej sprawy związanej z przedmiotem działalności spółki lub 

w celu przygotowania określonej opinii lub analizy na zlecenie rady nadzorczej. 

Uprawnienie do powołania doradcy rady nadzorczej będzie się jednak aktualizowało 

jedynie w sytuacji, w której umowa zawiera delegację w tym zakresie i zostanie 

podjęta stosowna uchwała rady nadzorczej. Koszt doradcy rady nadzorczej ponosić 

będzie spółka.  

W przypadku spółki dominującej działającej w ramach grupy spółek, która posiadać 

będzie funkcjonującą radę nadzorczą, będzie ona uprawniona do sprawowania 

nadzoru nad wykonywaniem interesu grupy spółek przez spółki zależne. 

Uprawnienie to może zostać odpowiednio wyłączone w umowie lub statucie spółki 

dominującej lub spółki zależnej. Stanowi ono daleko idącą i dotychczas 

niespotykaną ingerencję w działalność spółek zależnych – w ramach tego 

uprawnienia organy spółek zależnych będą zobowiązane do udostępniania 

stosownych dokumentów i informacji, które miałyby gwarantować nadzór nad spółką 

zależną.  
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Nowe obowiązki rad nadzorczych  

Poza uprawnieniami na radzie nadzorczej spoczywać będą także dodatkowe 

obowiązki – również niezależnie od tego, czy spółka, w której rada nadzorcza 

funkcjonuje, formalnie przynależy do grupy spółek.  

W szczególności na członkach rady nadzorczej spoczywać będzie obowiązek 

zachowania w poufności tajemnic spółki, także po zakończeniu pełnienia funkcji. 

Jest to obowiązek sformalizowany – dotychczas dbano o to zapewne na bazie 

odrębnych umów o zachowanie poufności. Dodatkowo, rada nadzorcza 

zobowiązana będzie do sporządzania rocznych sprawozdań z działalności, a także 

zapewnienia uczestnictwa w posiedzeniach rady nadzorczej zatwierdzających rok 

finansowych osoby biegłego rewidenta.  

Członkowie rady nadzorczej w zakresie podejmowanych przez nich decyzji 

biznesowych powinni się także kierować zasadą lojalności wobec spółki, która wiąże 

się także z biznesową oceną ryzyka, o której szczegółowo poniżej.  

Wprowadzenie zasady business judgement rule  

Zasada biznesowej oceny ryzyka modyfikuje zasady odpowiedzialności członków 

organów spółek kapitałowych i podobnie jak w przypadku rad nadzorczych dotyczy 

wszystkich spółek – nawet tych pozostających poza kwalifikowaną grupą spółek. 

Dotychczas zasada ta znajdowała odzwierciedlenie jedynie w wewnętrznych 

regulaminach lub procedurach w ramach poszczególnych spółek lub grup 

kapitałowych, będąc jednocześnie przedmiotem wielu dyskusji i wątpliwości natury 

faktycznej.  

Jakie skutki ma formalne wprowadzenie business judgement rule i jak wpływa na 

odpowiedzialność członków organów? Należy zaznaczyć, że podejmowanie decyzji 

biznesowych związanych z prowadzoną działalnością spółki często narażone jest 

na duże ryzyko gospodarcze. W wielu przypadkach członek zarządu spółki nie jest 

w stanie zagwarantować, że określone działanie lub zaniechanie będzie miało dla 

spółki pozytywne skutki. Z drugiej strony nie jest także przewidzieć, w momencie 

podejmowania decyzji, czy określona decyzja wyrządzi spółce określone szkody. 

Brak dostosowania uprzednich przepisów do dynamicznie zmieniającego się 

środowiska gospodarczego powodował, że wiele decyzji, które mogły okazać się dla 

spółki lukratywne, nie było podejmowanych z uwagi na ewentualną 

odpowiedzialność wobec spółki.  

W poprzednio obowiązującym porządku prawnym członkowie zarządu opowiadali 

za szkodę wyrządzoną spółce spowodowanej działaniem lub zaniechaniem 

sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy lub statutu, jeśli były one 

zawinione. Powyższa odpowiedzialność wiązała się z zachowaniem przez członków 

organów odpowiedniego poziomu staranności oraz była powiązana bezpośrednio 

z rezultatem działania lub zaniechania członka organu. W skrajnych przypadkach do 

odpowiedzialności pociągano członków organów, którzy odpowiadali za samo 

naruszenie poziomu należytej odpowiedzialności – nawet jeśli zachowanie nie było 

sprzeczne z prawem.  

Zasada business judgement rule ma na celu dostosowanie do aktualnych realiów 

gospodarczych i zakłada, że działania menadżerów powinno się oceniać na moment 

podejmowania przez nich decyzji. Nowa regulacja przewiduje, że członek zarządu 

dochowuje wymaganej od niego należytej staranności, jeśli postępując w sposób 

lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, 

w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych 

okolicznościach uwzględnione. Co to oznacza w praktyce? Podejmowanie decyzji 

przez kadrę zarządzającą będzie dokonywane nie przez pryzmat ewentualnej 

odpowiedzialności wobec spółki, ale z uwzględnieniem ryzyka biznesowego 

uzasadnionego w określonych okolicznościach. Członkowie organów będą jednak 

musieli w odpowiedni sposób dokumentować swoje czynności, aby w przypadku 

wątpliwości, wykazać, że proces decyzyjny przebiegał prawidłowo. 

Rekomendowane zatem będzie gromadzenie różnego rodzaju opinii, raportów 
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doradców zewnętrznych, którymi członek organu posiłkował się przy podejmowaniu 

decyzji (co z drugiej strony będzie wiązało się jednak z dodatkowym formalizmem). 

Należy mieć na uwadze, że niezależnie od korzystania z zewnętrznych źródeł, 

ocena sytuacji cały czas będzie należeć do członka organu i to on ponosić będzie 

odpowiedzialność za podjęte decyzje.  

Czy zmiany należy oceniać pozytywnie?  

Wprowadzone zmiany wzbudziły wiele kontrowersji i wątpliwości, nie tylko 

z perspektywy ich przydatności, ale także biorąc pod uwagę podejście praktyczne. 

Kwestia uczestnictwa w grupie spółek ma charakter dobrowolny – rekomendowane 

jest jednak rozważenie jej wad i zalet, w szczególności w kontekście 

odpowiedzialności członków zarządów. Formalne wprowadzenie zasady biznesowej 

oceny ryzyka powinno przyczynić się do uelastycznienia procesu decyzyjnego 

menadżerów spółek. Z kolei zmiany dotyczące rad nadzorczych mogą okazać się 

zbędnym „nad regulowaniem” już wykształconych zasad. Dopiero praktyka będzie 

w stanie pokazać, czy przepisy mają szansę na ich efektywne wykorzystanie 

w ramach bieżącej działalności spółek i pozwolą ocenić konieczność ich stosowania.  

 

Justyna Solnica, Senior Associate w CRIDO Legal 
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Warto zapytać 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Panek  

menedżer 

  

T:  +48 600 441 967 

E: Daniel.Panek@crido.pl    

Jan Furtas 

partner 

  

T: +48 600 364 205 

E: Jan.Furtas@crido.pl    

Tomasz Groszyk 

starszy menedżer  

  

T: +48 539 391 086 

E: Tomasz.Groszyk@crido.pl  
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Warto obserwować 


