
 
 

 
 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 

Budynek Bałtyk XIII p. 
ul. Roosevelta 22 
60-829 Poznań 

 

T +48 61 643 45 50 

F +48 61 643 45 51 

office@wtssaja.pl 

www.wtssaja.pl 

Prezes Zarządu: 

Magdalena Saja 

NIP: 778-141-77-66 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  

KRS 0000206176 

Kapitał zakładowy: 200.000 PLN 

 

 

 

 

   

ORGAN PODATKOWY MOŻE POTWIERDZIĆ PRAWIDŁOWOŚĆ GRUPOWANIA PKWiU 

 

Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (dalej: 

WSA) z dnia 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 71/17), w którym WSA uznał, że to Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej (dawniej: Minister Finansów; dalej: Organ), a nie organy statystyczne 

powinien dokonać w drodze interpretacji indywidualnej oceny, w jakim grupowaniu PKWiU mieszczą 

się towary sprzedawane przez podatnika. 

 

WSA uznał, że klasyfikacje statystyczne są elementem normy prawnej określającej sposób 

opodatkowania VAT, w związku z czym podlegają one procesowi wykładni dokonywanej przez Organ 

podczas wydawania interpretacji indywidualnej. Zdaniem WSA, jeśli konkretny przepis podatkowy 

odwołuje się do klasyfikacji statystycznej jako warunku zastosowania określonego sposobu 

opodatkowania VAT to Organ nie może się uchylić od oceny stanowiska podatnika co do 

prawidłowości zaklasyfikowania statystycznego (np. w PKWiU) towaru lub usługi. Warunkiem 

koniecznym uzyskania od Organu takiej oceny jest jednak, przedstawienie przez podatnika we 

wniosku szczegółowych cech danego produktu mających znaczenie dla prawidłowego 

przyporządkowania do odpowiedniego grupowania PKWiU. 

 

Dotychczasowe orzecznictwo w przedmiotowej kwestii było niejednolite. Ostatnio wydane wyroki dają 

jednak nadzieję podatnikom na ugruntowanie korzystnego dla nich stanowiska. Kwietniowy wyrok 

WSA w Krakowie otwiera drogę do uzyskania potwierdzenia przez Organ prawidłowości PKWiU 

zwłaszcza podatnikom z branży budowlanej, którzy po wprowadzeniu mechanizmu odwrotnego 

obciążenia mają coraz więcej wątpliwości jak prawidłowo zakwalifikować świadczone przez nich 

usługi. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


