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Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK zaprasza na konferencje naukowe poświęcone orzecznictwu 

w sprawach podatkowych, podczas których dyskutujemy o najważniejszych orzeczeniach 

minionego roku. 

 

Zapraszamy na konferencję 

 

III TORUŃSKI  

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA PODATKOWEGO 

dnia 9-10 marca 2018 r.  

Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu  

ul. Bojarskiego 3 

Toruń 

Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej 

reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w 

roku 2017.  

Ponownie zaprosiliśmy do udziału bardzo zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców 

podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę 

stanu orzecznictwa.  

Referat rozpoczynający konferencję na temat: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a 

interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego - znaczenie objaśnień i ostrzeżeń 

podatkowych oraz opinii zabezpieczających, wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan 

Rudowski. 

Liczymy na aktywny udział w dyskusjach w ramach konferencji i podczas kolacji na Starym 

Mieście w Toruniu.  

 

 

dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK 

Kierownik Konferencji 

 

 

 

 

więcej informacji: https://www.law.umk.pl/osf/ 

 

 

 

 

 

 
Ośrodek Studiów Fiskalnych jest jednostka naukową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Przewodniczącym Komitetu Ekspertów OSF jest prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c., kierownikiem OSF – 

dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK. 
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Program konferencji: 

piątek 9 marca 2018 r. 

11.30-12.00 Rejestracja (kawa na dobry początek) 

12.00-12.15 Otwarcie konferencji – prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. (kierownik 

Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK oraz przewodniczący Zespołu Ekspertów Ośrodka 

Studiów Fiskalnych UMK) 

12:15 – 15.15 I sesja: Walka z nadużyciami a poczucie bezpieczeństwa podatnika – prowadzenie: 

prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c. 

referat wprowadzający:  

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów 

prawa podatkowego - znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających 
- sędzia NSA Jan Rudowski, Wiceprezes NSA - prezes Izby Finansowej 

 odpowiedzialność podatnika a oszustwo popełnione przez jego kontrahenta (wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2017 r., I SA/Wr 1341/16, orzeczenie nieprawomocne) – prof. 

dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) 

 zarzut przestępstwa gospodarczego  a prawo do odliczenia w VAT (wyrok NSA z dnia 30 

maja 2017, I FSK 1821/15) – Cezary Przygodzki (Dentons) 

 manipulowanie podstawą opodatkowania jako obejście prawa (wyrok NSA z dnia 26 maja 

2017 r., I FSK 1944/15) – dr Roman Namysłowski (Crido) 

 art. 199a Ordynacji podatkowej jako podstawa pominięcia skutków podatkowych 

transakcji (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2017 r., I SA/Bd 896/17, orzeczenie 

nieprawomocne) – dr Joanna Zawiejska-Rataj (Deloitte); (wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2017 

r.,  I FSK 1832/15) – Andrzej Ladziński (GWW) 

 dopuszczalność wydania interpretacji a opinia w zakresie, o którym mowa w art. 14b § 

5b o.p. (wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 października 2017 r., VIII SA/Wa 557/17, 

orzeczenie nieprawomocne) -  sędzia NSA Bogusław Dauter 

 wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej zakresu ochrony wynikającej z innej 

interpretacji (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2017 r., II FSK 935/17) – Alicja Sarna (MDDP) 

 skutki niekompletności opisu zdarzenia we wniosku o interpretację indywidualną (wyrok 

NSA z dnia 28 lipca 2017 r., II FSK 1959/15) – dr hab. Wojciech Morawski prof. UMK 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

15:15-15.45 Kawa 

 

15.45-18:00 II sesja: Podatki pośrednie i cła - prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. 

UMK 

 pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla celów VAT (wyrok NSA z dnia 30 

listopada 2017 r. I FSK 418/16) – dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 możliwość przyjęcia okresów rozliczeniowych - dla powstania obowiązku podatkowego - 

w przypadku dostaw powtarzających się  (wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. I FSK 

1104/15) dr Adam Bartosiewicz (EOL) 

 zwolnienie dotyczące niezależnych grup osób; skutki temporalne zmiany interpretacji 

prawa (wyrok TS UE z dnia 21 września 2017 r. C-605/15, Aviva) sędzia NSA Roman 

Wiatrowski  

 uniwersalizm tez wyroków TSUE w sprawach klasyfikacji taryfowej w Nomenklaturze 

Scalonej –analogia stanów faktycznych i ciężar dowodu (wyrok WSA: z 26 października 

2017 r., I SA/Ol 618/17 w kontekście wyroku TSUE C-286/15) – Rafał Zajączkowski (Deloitte) 

 klasyfikacja PKWiU - element stanu faktycznego czy oceny prawnej? (wyrok NSA z dnia 

29 listopada 2017 r., I FSK 179/16) – Alicja Sarna (MDDP) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 

20:00 uroczysta kolacja Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6 



3 
 

sobota, 10 marca 2018 r.  

 

08:30-10:00 III sesja: Podatki lokalne – prowadzenie: dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK  

 

 przekształcenie spółki akcyjnej w jawną a podatek od czynności cywilnoprawnych 
(uchwała NSA z dnia 15 maja 2017 r., II FPS 1/17) – dr Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

 budynek budowlą w podatku od nieruchomości? ( wyrok TK z dni 13 grudnia 2017, SK 

48/15) - Paweł Banasik (Deloitte) 

 solidarność a związek z działalnością gospodarczą (wyrok TK z dnia 12 grudnia 2017, SK 

13/15) – Michał Nielepkowicz (Thedy & Partners)  

 udostępnienie infrastruktury kolejowej (wyrok WSA z Kielcach z dnia 16 listopada 2017 r., 

I SA/Ke 531/17) – Adam Kałążny (Deloitte) 

  podstawa opodatkowania budowli, gdy amortyzacji nie dokonuje podatnik podatku od 

nieruchomości (wyrok NSA z dnia 29 listopada 2017 r., II FSK 1633/17 – Adam Kałążny 

(Deloitte) 

 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

10.00—10:15 Kawa 

 

10.15-12:15 IV sesja: Podatki dochodowe – prowadzenie: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, 

kierownik OSF UMK  

 

 przedawnienie straty (uchwała NSA z dnia 6 listopada 2017 r., II FPS 3/17) – sędzia NSA dr 

Krzysztof Winiarski 

 wymiana informacji podatkowej między państwami (wyrok NSA z 26 września 2017 r., II 

FSK 3579/15) – sędzia NSA Bogusław Dauter 

 kwalifikowanie czynności do pozarolniczej działalności gospodarczej (wyrok NSA z dnia 7 

lutego 2017 r. II FSK 4025/14) - dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr 

 przychód z likwidacji spółki z o.o. a świadczenia niepieniężne (wyrok NSA z dnia 27 

czerwca 2017 r., II FSK 658/17) – Michał Goj (EY) 

 zakres ulgi rehabilitacyjnej (wyrok NSA z 5 października  2017 r., II FSK 2249/15)  - dr 

Paweł Majka (UR) 

 skutki objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w 

postaci wierzytelności własnej (wyrok NSA z dnia 18 maja 2017 r., II FSK 1095/15) - Adam 

Wacławczyk (Deloitte) 

 usługi zagranicznego rezydenta a ograniczony obowiązek w Polsce (wyrok NSA z 15 maja 

2017, II FSK 3587/14) – Rafał Ciołek (KPMG)  

 

Dyskusja ekspercka 

Dyskusja plenarna 

 

12.15-13.15 Lunch  
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13:15-15:00 V sesja: Przepisy ogólne prawa podatkowego – prowadzenie: dr hab. Krzysztof 

Lasiński-Sulecki, kierownik OSF UMK 

 wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego po wyroku TS UE (uchwała NSA z 

dnia 16 października 2017 r., I FPS 1/17) – dr Hanna Filipczyk (Enodo Advisors) 

  termin na wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (wyrok NSA 

z dnia 3 października 2017 r., II FSK 2367/15) – dr hab. Adam Nita prof. UJ 

 zasada nieszkodzenia a oprocentowanie za podatek wpłacony nienależnie na podstawie 

wadliwej interpretacji (wyrok NSA z dnia 13 grudnia  2017, I FSK 128/16) - Rafał Mikulski 

(Dentons) 

 odmowa stwierdzenia nadpłaty w VAT płatnikowi (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 

13.04.2017 r., I SA/Po 1112/16) - . dr Adam Zdunek 

 wszczęcie postępowania karnoskarbowego o czyn z art. 107 k.k.s. a zawieszenie biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA z dnia 23 listopada 2017 I 

FSK 577/16) – dr Piotr Stanisławiszyn (UO) 

 o zasadach rzetelnego procesu w niektórych sprawach podatkowych na tle Europejskiej 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (wyrok ETPCz w sprawie 

CHAP LTD v. ARMENIA  z 4.05.2017 (skarga nr 15485/09) – dr Ewa Prejs (UMK) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

15.00-15:30 Kawa 

15.30-18.00 VI sesja: Orzeczenia nieprawomocne - prowadzenie dr hab. Wojciech Morawski, 

prof. UMK 

 podatek dochodowy od zbycia nieruchomości odzyskanej przez spadkobiercę 

wywłaszczonego właściciela (wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r., III SA/Wa 

517/17, orzeczenie nieprawomocne) – prof. UMK dr hab. Agnieszka Olesińska (UMK) 

 sposoby nabycia przedsiębiorstwa uprawniające do amortyzowania wartości firmy (wyrok 

WSA w Łodzi z dnia 19 grudnia 2017r., I SA/Łd 909/17, orzeczenie nieprawomocne) – Adam 

Wacławczyk (Deloitte)  

 wypłata zysku spółki komandytowej po przekształceniu ze spółki komandytowo-akcyjnej 
(wyrok WSA w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2017 r., I SA/Po 703/16, orzeczenie 

nieprawomocne) – Michał Goj (EY) 

 zgodność  z prawem UE ograniczenia odliczenia dla usług zakwaterowania i usług 

restauracyjnych (wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 marca 2017 r., III SA/Wa 599/16, 

orzeczenie nieprawomocne) – dr Roman Namysłowski (Crido) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości w stanie prawnym 

po 1 stycznia 2017 r. (wyrok WSA w Bydgoszczy, 21 lutego 2017, I SA/Bd 866/16, orzeczenie 

nieprawomocne) – Cezary Przygodzki (Dentons) 

 opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wytwórni mas bitumicznych (wyrok WSA w 

Gorzowie Wlkp. z dnia 28 czerwca 2017 r., I SA/Go 211/17, orzeczenie nieprawomocne) – dr 

Paweł Majka (UR) 

 skutki niepodania przez pełnomocnika profesjonalnego adresu elektronicznego ePUAP 
(postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2017 r., III SA/Wa 3175/16, orzeczenie 

nieprawomocne) – Rafał Mikulski (Dentons) 

 zbieg przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA  w Gliwicach z 

dnia 21 lutego 2017 r., I SA/Gl 1286/16, orzeczenie nieprawomocne) – dr Joanna Zawiejska-

Rataj (Deloitte) 

Dyskusja ekspercka/Dyskusja plenarna 

 

 … - dyskusja podsumowująca - prowadzenie prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. 
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ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 9-10 marca 2018 r. w TORUNIU 

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3 

 

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…  

 
Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…  

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…  

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…  
 

Firma……………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………...…...  

 

NIP/PESEL do rachunku 
……………………………………………………………………………………………………….……………..  

Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale: tak/nie 

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak/nie  

Adres emailowy do kontaktu i przesłania materiałów konferencyjnych: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..  

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować:  

barbara@law.umk.pl (w tytule proszę wpisać: Konferencja 

OSF-WPOP 2018) lub  

14  (z dopiskiem: Pani Barbara Sochacka/OSF) lub  

Administracji, Ośrodek Studiów Fiskalnych, ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń  
Opłata konferencyjna: 

Standardowa  800 zł  

Grupowa – w wypadku zgłoszenia więcej niż 3 osób przez jeden podmiot 

cena dla osoby 4. i kolejnych  

720 zł  

Uczestnicy przynajmniej jednej konferencji organizowanej przez OSF w 

roku 2016 i 2017 

720 zł  

Adresaci newslettera OSF  640 zł 

Uczestnicy studiów doktoranckich  500 zł 

Prenumeratorzy Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego 700 zł 

Zniżki nie sumują się.  

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy 
kawowe, kolację dnia 9 marca 2018 r. (Dwór Artusa, Rynek Staromiejski) i przerwę 

lunchową 10 marca 2018 r.  

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek:  

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji  

ul. W. Bojarskiego 3 
87-100 Toruń  

Bank Spółdzielczy w Toruniu: 98 9511 0000 0000 0012 2000 0020 

tytuł wpłaty: „WPOP 2018”. 

 


