
Miejsce prowadzenia działalności 

Pytanie 

Jak definiować pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności, które pojawia się 
załączniku do rozporządzenia? W rozumieniu przepisów o VAT czy w oderwaniu od nich? 

Odpowiedź 

Polskie przepisy podatkowe nie zawierają definicji pojęcia „stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej”, jednak taką definicję zawiera prawo unijne. 

Od 1 lipca 2011 r. stałe miejsce prowadzenia działalności zostało zdefiniowane w 
Rozporządzeniu Wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającym 
środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego sytemu podatku od 
wartości dodanej. Zgodnie z art. 11 tego rozporządzenia „stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej” oznacza dowolne miejsce, inne niż miejsce siedziby działalności 
gospodarczej podatnika, które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią 
strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by 

1) umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (z punktu widzenia 
usługobiorcy) lub 

2) umożliwić mu świadczenie usług, które wykonuje (z punktu widzenia usługodawcy). 

Oceniając stan faktyczny pod kątem posiadania przez dany podmiot stałego miejsca 
prowadzenia działalności, należy wziąć pod uwagę nie tylko definicję zawartą w 
Rozporządzeniu, ale i orzeczenia TSUE dotyczące tego zagadnienia.  

Pytanie 

Czy zmiana właściwości dotyczy podmiotów zagranicznych nieposiadających w Polsce 
siedziby / stałego miejsca prowadzenia działalności, które rozliczają się w II US Warszawa 
Śródmieście?  

Odpowiedź 

W zakresie CIT: podmioty zagraniczne nieposiadające w Polsce siedziby czy stałego miejsca 
prowadzenia działalności (z wyjątkiem tych podmiotów, które dostały NIP, żeby otrzymać 
poświadczenie zwolnienia WHT) rozliczają się w III Urzędzie Skarbowym Warszawa-
Śródmieście (§ 10 ust 1  rozporządzenia MFFiPR w sprawie właściwości). 

W zakresie VAT: podmioty zagraniczne nieposiadające w Polsce siedziby czy stałego miejsca 
prowadzenia działalności (z wyjątkiem tych podmiotów, które dostały NIP, żeby otrzymać 
poświadczenie zwolnienia WHT) rozliczają się w II Urzędzie Skarbowym Warszawa-
Śródmieście (art. 3 ust. 3 pkt. 2 ustawy o VAT). 

Pytanie 

Co z podmiotami zarejestrowanymi tylko do podatku VAT, tj. bez stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej? Taki podmiot zostanie zakwalifikowany wg 
obrotów netto z deklaracji VAT. 

Odpowiedź 



Jeśli podatnik nie jest zobowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 
(poniesionej straty), przyjmowana jest wartość obrotu netto  
z deklaracji VAT. 

Pytanie 

Jaki będzie właściwy urząd dla zagranicznego przedsiębiorcy będącego wspólnikiem spółki 
komandytowej posiadającego w Polsce poprzez nią zakład? Sama spółka komandytowa 
prowadzi działalność praktycznie na terenie całego kraju? 

Odpowiedź 

Jeżeli spółka komandytowa prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju, to 
przedsiębiorca zagraniczny będący wspólnikiem takiej spółki komandytowej w zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będzie rozliczał się w III Mazowieckim Urzędzie 
Skarbowym w Radomiu. 

Pytanie 

Czy podmiot zagraniczny nieposiadający w Polsce miejsca prowadzenia działalności, a tylko 
zarejestrowany jest w Polsce na potrzeby rozliczania podatku VAT, będzie dalej rozliczać 
JPK_VAT w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście ? 

Odpowiedź 

Podmiot zagraniczny, który nie ma w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia 
działalności w zakresie podatku VAT, tak jak dotychczas rozlicza się w II Urzędzie Skarbowym 
Warszawa-Śródmieście (art. 3 ust.3 pkt. 2 ustawy o VAT). 

Zmiana właściwości: gdzie i od kiedy? 

Pytanie 

Od którego momentu spółki z przesuniętym rokiem podatkowym przejdzie do nowego US? 
Np. podmiot rozpoczynający pierwszy rok podatkowy w lutym 2021 r? 

Odpowiedź 

Podmiot, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 13–16 rozporządzenia przejdzie do nowego urzędu 
skarbowego 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w 
którym spełniła warunek przychodowy, czyli osiągnie wymagany próg przychodowy.  

Pytanie 

Spółka według przychodu za rok kończący się w 2019 r. kwalifikuje się do przejścia do 
"zwykłego" US, według przychodu za rok kończący się w 2020 r. do I MUS. Spółka zgłosiła 
się do Programu Współdziałania. Jaki US będzie właściwy od stycznia 2021? 

Odpowiedź 

Jeżeli w 2019 roku spółka nie osiągnęła przychodu netto powyżej 50 mln euro oraz jeśli spółka 
nie zalicza się do żadnej z kategorii wymienionej w par. 2 ust. 1 pkt 1-4, pkt 7-8 rozporządzenia 
w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są 
wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – wówczas 
I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie nie będzie już właściwym urzędem skarbowym. 



Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 13–16 tego rozporządzenia, następuje 
1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym podmiot 
spełnił warunek przychodowy, czyli osiągnął wymagany próg przychodowy. 

Jeśli podmiot za rok kończący się w 2019 r. uzyskał przychód poniżej 3 mln euro, 1 stycznia 
2021 r. właściwy będzie dla niego „zwykły” urząd skarbowy. Natomiast osiągnięcie przychodu 
powyżej 50 mln euro za rok podatkowy kończący się w 2020 r. skutkuje od 1 stycznia 2022 r. 
zaliczeniem do kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez I Mazowiecki Urząd 
Skarbowy w Warszawie. 

Pytanie 

Który US będzie właściwy, jeśli spółka zmieni od stycznia 2021 właściwość, a jest w upadłości 
lub restrukturyzacji, a zaległości zgłaszał US przed zmianą ? 

Odpowiedź 

Wierzycielem zaległości wynikających z deklaracji podatkowych złożonych do urzędu 
skarbowego lub decyzji wydanych przez urząd skarbowy przed 1 stycznia 2021 roku jest 
naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą tylko w sytuacji utrwalenia jego 
właściwości. 

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą pozostanie wierzycielem należności, dla 
których toczy się lub toczyła kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe lub jest w toku 
postępowanie egzekucyjne. 

Pytanie 

Czy jeśli podatnik jest po zakończeniu „załamanego” roku podatkowego, który trwał od 1 
stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r., to które przychody należy wziąć pod uwagę, aby 
ustalić nowy, prawidłowy urząd skarbowy. 

Odpowiedź 

W roku 2021 zaliczenie do danej kategorii podatników i płatników, a tym samym zmiana 
właściwości urzędu nastąpiły na podstawie danych za 2019 r.  

Jeśli rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczenie do kategorii 
następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż 
w 2019 r.  

W analizowanym przypadku do wyliczenia przychodu należy przyjąć rok podatkowy, który 
zakończył się 31 grudnia 2018 r. 

Pytanie 

Który urząd skarbowy będzie właściwy dla spółki notowanej na giełdzie, która jest 
jednocześnie spółką zarządzającą alternatywnym funduszem inwestycyjnym? I MUS czy II 
MUS? 

Odpowiedź 

II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie właściwy m.in. dla firm zarządzających AFI 
– pod warunkiem, że nie są one spółkami wchodzącymi w skład podatkowych grup 
kapitałowych lub spółkami publicznymi, które mają siedzibę w Polsce. 



Jeśli zatem firma zarządzająca AFI jest spółką notowaną na giełdzie, to od 1 stycznia 2021 r. 
właściwym dla niej urzędem skarbowym jest I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.  

Pytanie 

Spółka przechodzi z I Mazowieckiego US do II Mazowieckiego US. Czy spółka przechodzi 
automatycznie, czy musi złożyć dokumenty? 

Odpowiedź 

Zmiana właściwości urzędu nastąpiła automatycznie z mocy przepisów prawa, dlatego też nie 
ma konieczności dokonywania aktualizacji danych rejestracyjnych w urzędzie skarbowym w 
tym zakresie. 

Pytanie 

Zmieniliśmy rok podatkowy z kalendarzowego na inny i pierwszy rok będzie obowiązywał 
od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r., w którym US powinien zostać złożony CIT-8 za ten 
rok? 

Odpowiedź 

Jeżeli w 2019 roku spółka nie osiągnęła przychodu netto co najmniej 3 mln euro oraz jeśli nie 
zalicza się do żadnej z kategorii wymienionej w par. 2 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia w sprawie 
niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez 
naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – wówczas zeznanie CIT-8 za 
rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 powinno być złożone do urzędu 
skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. 

Pytanie 

Czy podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki wchodzące w ich skład zawsze będą podlegać 
pod I MUS? 

Odpowiedź 

Tak. Będą podlegały pod I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie do momentu istnienia 
podatkowych grup kapitałowych, o ile spółki wchodzące w ich skład nie zaliczają się do innych 
kategorii wymienionej w par. 2 ust. 1 pkt 3-4, pkt 7-8 i pkt 16. 

Pytanie 

Czy podmiot który kończy rok podatkowy 31 marca 2021 r. zmieni właściwość od 1 stycznia 
2021 r., czy 1 kwietnia 2021 r.? 

Odpowiedź 

Zaliczenie na podstawie kryterium przychodowego następuje zawsze 1 stycznia drugiego roku 
następującego po zakończeniu roku podatkowego 

Pytanie 

Czy spółka, która nie osiągnęła pułapu przychodów 3 mln EUR, której jedynym udziałowcem 
jest podmiot zagraniczny będący nierezydentem, od 1 stycznia zostaje przeniesiona 
automatycznie do US właściwego wg miejsca siedziby, czyli „zwykłego” US? 

Odpowiedź 



Tak. Jeżeli w 2019 roku spółka nie osiągnęła przychodu netto co najmniej 3 mln euro oraz jeśli 
nie zalicza się do żadnej z kategorii wymienionej w par. 2 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia w 
sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane 
przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – wówczas nastąpiła 
automatyczna zmiana na urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce siedziby spółki, czyli 
„zwykły” US. 

 

Inne podatki (np. akcyza, od kopalin) 

Pytanie 

Czy dla podatku akcyzowego (sprzedaż węgla) pozostanie nadal US w Legnicy?  

Odpowiedź 

Rozliczenie tego podatku pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Czy nowe WUS oraz I US Mazowiecki obejmą zobowiązania z tytułu wszystkich podatków? 

Odpowiedź 

Wprowadzone zmiany nie dotyczą podatników i płatników w zakresie podatku akcyzowego, 
podatku od gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin. Rozliczenie tych podatków 
pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Czy zmiana US dotyczyć będzie również podatku akcyzowego?  

Odpowiedź 

Tak jak dotychczas podatnicy podatku akcyzowego nie będą rozliczać się w 
wyspecjalizowanych urzędach skarbowych w zakresie tego podatku. 

Pytanie 

Proszę o informację na temat podatku od gier - gdzie mam złożyć deklarację za grudzień? 
Dotychczas był to Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach. Czy jest to centralizowane i jaki 
urząd będzie właściwy od 1 stycznia 2021 r.? 

Odpowiedź 

Wprowadzone zmiany nie dotyczą podatników i płatników podatku akcyzowego, podatku od 
gier lub podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie tych podatków. Rozliczenie tych 
podatków pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

A co z podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Czy zmiana właściwości US dotyczy 
również podatku od czynności cywilnoprawnych? 

Odpowiedź 

Zgodnie z zasadami urząd skarbowy będzie obsługiwał podmiot w zakresie większości 
podatków, z wyłączeniem podatku akcyzowego, podatku od gier lub podatku od wydobycia 



niektórych kopalin, a więc zmiana właściwości dotyczy podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 

 

Podatek WHT 

Pytanie 

Czyli to oznacza, że różne podatki w różnych urzędach będą rozliczane, bo podatek 
dochodowy w mazowieckim a podatek u źródła w lubelskim? 

Odpowiedź 

Tak, ponieważ może wystąpić sytuacja, w której spółka występuje raz jako podatnik podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT-8), a raz jako płatnik z tytułu zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób prawnych pobieranego od nierezydentów (CIT-10Z). 

Pytanie 

Czy dobrze rozumiem, że nawet jeśli spółka będzie podlegać pod I MUS jako urząd 
wyspecjalizowany, to w zakresie podatku u źródła będzie podlegać pod Lubelski US w 
Lublinie? 

Odpowiedź 

Tak. Na 1 stycznia 2021 r. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie jest właściwy dla rozliczeń z 
tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od 
nierezydentów przez płatników. 

Pytanie 

Czy od 1 stycznia 2020 r. podatek u źródła będzie płacony do "nowego" urzędu skarbowego? 

Odpowiedź 

Na 1 stycznia 2021 roku właściwy dla rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób prawnych pobieranego od nierezydentów przez płatników jest Lubelski 
Urząd Skarbowy w Lublinie. 

Pytanie 

Spółka jest płatnikiem tzw. podatku u źródła. Czy deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-1R 
i IFT-2R za rok 2020, należy składać do Lubelskiego US w Lublinie? Jak należy postąpić z 
korektami za lata wcześniejsze, czy również właściwy będzie US w Lublinie?  

Odpowiedź 

Deklaracje CIT-10Z oraz informacje IFT-2R za rok 2020 należy złożyć do Lubelskiego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie, a IFT-1R bez zmian. Korekty deklaracji/informacji dotyczące tzw. 
podatku u źródła sporządzonych po 31 grudnia 2020 r. – niezależnie od okresu, którego 
dotyczą – należy złożyć do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. 

Pytanie 

Czy dla podatku u źródła będzie jeden US dla wszystkich podmiotów? 

Odpowiedź 



Tak. Od 1 stycznia 2021 dla zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 
(podatek u źródła) właściwy będzie Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. 

Pytanie 

Czy CIT-10Z i IFT-2R za rok 2020 wszyscy podatnicy muszą składać do US w Lublinie?  

Odpowiedź 

Deklaracje CIT-10Z i informacje IFT-2R za rok 2020 płatnicy powinni złożyć do Lubelskiego 
Urzędu Skarbowego w Lublinie, o ile rok podatkowy tych płatników zakończył się 31 grudnia 
2020 r. Natomiast jeżeli rok podatkowy płatnika rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r. i 
zakończył po tym dniu, dokumenty te składane są do dotychczasowych wyspecjalizowanych 
urzędów skarbowych. 

Pytanie 

Do którego urzędu skarbowego należy przelać kwotę podatku u źródła za grudzień, płatną 
do US w styczniu 2021? 

Odpowiedź 

Podatek u źródła zawsze płatny jest na indywidualny rachunek podatkowy płatnika. Nawet w 
przypadku, gdy przepisy o poborze i zapłacie CIT u źródła nakładają na płatnika obowiązek 
zapłaty pobranego podatku na rachunek bankowy US właściwego dla podatnika, powinien on 
wpłacić pobraną kwotę na swój mikrorachunek podatkowy. 

Pytanie 

Czy dla podatku u źródła otrzymamy też powiadomienie, który urząd jest dla nas właściwy 
(dotychczasowy czy w Lublinie)? 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 

Czy Urząd w Lublinie będzie wydawał opinie o stosowaniu zwolnienia, czy należy 
wnioskować do urzędu zgodnie z właściwością? 

Odpowiedź 

Niezrealizowane wnioski o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru zryczałtowanego 
podatku dochodowego od osób prawnych, które złożono przed 1 stycznia 2021 r. do 
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zostaną rozpatrzone przez organ właściwy w dniu 
złożenia wniosku, a więc przez urząd właściwy przed zmianą.  

Po 1 stycznia 2021 należy już wnioskować do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. 

Pytanie 

Czy dla WHT będzie inny mikrorachunek, czy dotychczasowy?  

Odpowiedź 

Mikrorachunki przedsiębiorcy nie ulegają zmianie. 

Pytanie 

Czy urząd w Lublinie jest właściwy w zakresie WHT zarówno w CIT, jak i PIT? 



Odpowiedź 

Na 1 stycznia 2021 roku Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie jest właściwy dla rozliczeń z tytułu 
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego od nierezydentów 
przez płatników.  

Deklaracje CIT-10Z i informacje IFT-2R za rok 2020 należy złożyć do Lubelskiego Urzędu 
Skarbowego w Lublinie, natomiast IFT-1R składamy – tak jak dotychczas – do urzędu 
skarbowego zgodnie z par. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów 
podatkowych. 

Pytanie 

Czy podatek u źródła będzie w kompetencji urzędu z Lublina w stosunku do wszystkich 
płatników – niezależnie od tego, w jakim urzędzie rozliczają się oni w zakresie innych 
podatków? 

Odpowiedź 

Tak. 

Pytanie 

Czy właściwość WHT w zakresie CIT i PIT zmienia się na Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie? 
Czy też tylko w zakresie CIT? 

Odpowiedź 

Centralizacja dotyczy tylko obsługi zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 
pobranego od nierezydentów przez płatników tego podatku. To zadanie będzie realizowane 
przez Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie. W zakresie PIT właściwość nie uległa zmianie. 

Do końca 2020 roku podatnicy i płatnicy tego podatku byli obsługiwani przez 16 
wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. 

Pytanie 

Który urząd skarbowy będzie właściwy dla podatników nierezydentów w zakresie podatku 
u źródła? 

Odpowiedź 

Od 1 stycznia 2021 roku właściwy dla rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku 
dochodowego od osób prawnych pobieranego od nierezydentów przez płatników jest Lubelski 
Urząd Skarbowy w Lublinie. 

Pytanie 

W którym rozporządzeniu jest mowa o zmianie właściwości w zakresie zryczałtowanego 
podatku. 

Odpowiedź 

To zagadnienie znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości organów 
podatkowych (Dz. U. 2020, poz. 2410). 

 

Infolinia dla Kluczowych Podmiotów 



Pytanie 

Czy infolinia dla kluczowych klientów nadal będzie działać po 1 stycznia 2021 r.? Czy będzie 
ten sam numer? 

Odpowiedź 

Tak, usługa infolinii dla kluczowych podmiotów będzie nadal dostępna. Numer infolinii się nie 
zmieni. 

Pytanie 

Czy lista z danymi osób upoważnionych do COKP (Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów), 
złożona do "starego" US, zostanie z automatu przekazywana do "nowego" US po zmianie 
właściwości miejscowej? 

Odpowiedź 

Jeśli od 1 stycznia 2021 roku podmiot zmienił właściwość na I Mazowiecki Urząd Skarbowy w 
Warszawie, zostanie on poinformowany o konieczności złożenia ponownego wniosku osób 
wyznaczonych do kontaktu w ramach infolinii już do I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w 
Warszawie w Warszawie. A więc w przypadku zmiany właściwości na I Mazowiecki Urząd 
Skarbowy w Warszawie należy zaktualizować listę osób upoważnionych do infolinii Centrum 
Obsługi Kluczowych Podmiotów. 

Różne 

Pytanie 

Czy dla VAT z tytułu importu (korekty zgłoszeń celnych) nadal pozostaje US w Nowym Targu? 

Odpowiedź 

Tak, rozliczenie tego podatku pozostaje bez zmian. 

Pytanie 

Czy zmiany dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą? 

Odpowiedź 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie mieszczą się w katalogu podatników 
i płatników rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do 
których zadania wykonywane są przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy 
miejscowo.  

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nawet jeśli przekroczą przychód 3 mln 
euro, pozostają w dotychczasowym urzędzie skarbowym. 

Pytanie 

Do którego urzędu będą należały stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej? 

Odpowiedź 

Jeśli stowarzyszenie nie uzyska w danym roku podatkowym wyznaczonego progu 
przychodowego, wówczas rozlicza się w dotychczasowym urzędzie skarbowym. 

Pytanie 



Czy jest już dostępna lista z adresami wyspecjalizowanych urzędów skarbowych od  
1 stycznia 2021 roku? 

Odpowiedź 

Lista adresów wyspecjalizowanych urzędów skarbowych nie uległa zmianie. 

Pytanie 

Gdzie jest zamieszczona lista WUS?  

Odpowiedź 

Terytorialny zasięg działania naczelników wyspecjalizowanych urzędów skarbowych został 
określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których 
zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo 
(Dz. U. 2020 poz. 2456).  

Pytanie 

Co w przypadku pokrywania się właściwości wyspecjalizowanych US po zmianie, tj. spółka 
spełnia zarówno kryterium właściwości I MUS jak i II MUS w Warszawie? Który urząd będzie 
właściwy? Np. spółka jest notowana na giełdzie (I MUS) i jest zarządzającym alternatywnym 
funduszem inwestycyjnym (II MUS). Który US będzie właściwy? 

Odpowiedź 

II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie będzie właściwy m.in. dla firm zarządzających AFI 
– pod warunkiem, że nie są one spółkami wchodzącymi w skład podatkowych grup 
kapitałowych lub spółkami publicznymi, które mają siedzibę w Polsce. 

Jeśli zatem firma zarządzająca AFI jest spółką notowaną na giełdzie, to od 1 stycznia 2021 r. 
właściwym dla niej urzędem skarbowym jest I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 
zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w 
odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego 
niż właściwy miejscowo. 

Nie ma zatem możliwości, aby spółka spełniała kryterium właściwości zarówno I MUS, jak i II 
MUS. 

Pytanie 

Spółka sporządza porównawczy rachunek wyników. Jakie przychody są brane pod uwagę? 

Odpowiedź 

Tylko osiągnięty przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług. 

Pytanie 

Poproszę o podanie kwoty w euro, jaka będzie obligować spółkę jawną do zmiany US na 
wyspecjalizowany. 

Odpowiedź 

Próg przychodowy został wyznaczony na poziomie ≥3 mln euro. 

Pytanie 



Wg jakiego kursu jest liczony próg? 

Odpowiedź 

Kwotę wyrażoną w euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez 
NBP na ostatni dzień roku podatkowego dla spółki. 

Pytanie 

W jakimś zakresie spółki cywilne mogą podlegać przepisom nowego rozporządzenia w 
sprawie dużych urzędów? 

Odpowiedź 

Spółki cywilne nie mieszczą się w katalogu podatników i płatników rozporządzenia Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych 
podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania wykonywane są przez naczelnika 
urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. z 2020, poz. 2456).  

Spółki cywilne, nawet jeśli przekroczą przychód 3 mln euro, nie będą obsługiwane przez 
wyspecjalizowane urzędy skarbowe i pozostają we właściwości dotychczasowego urzędu 
skarbowego. 

Pytanie 

Kryterium przychody ze sprzedaży za 2019 rok – kurs z ostatniego dnia 2019 czy 2020 rok? 

Odpowiedź 

Do wyliczenia przychodu/obrotu przyjmowany jest średni kurs ogłaszany przez Narodowy 
Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego 2019. 

 


