Zmiany w VAT. Na razie łatanie dziur
i uproszczenia rozliczeo
Zostało pół roku na przygotowanie się do zmian w opodatkowaniu transakcji
wewnątrzwspólnotowych i łaocuchowych. To niedużo, zważywszy, że nie wszystkie one będą
korzystne dla przedsiębiorców. Problem mogą mied firmy, które same przewożą swoje towary za
granicę
Nie będą to rozwiązania docelowe, bo Komisja Europejska zakłada dużo większą rewolucję w podatku
od wartości dodanej, ale dopiero w 2023 r. Natomiast celem przepisów, które mają wejśd w życie już
od 1 stycznia 2020 r., jest przede wszystkim szybkie załatanie dziur w systemie VAT oraz uproszczenie
– dzięki harmonizacji prawa – niektórych rozliczeo.
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Nowe przepisy ograniczające zatory płatnicze
W Sejmie w środę rozpoczęły się prace nad ustawą, która ma ograniczyd plagę zatorów płatniczych
między przedsiębiorstwami. Jak zauważa rząd w uzasadnieniu projektu, takie kłopoty w mniejszym
lub większym stopniu dotykają 80–90 proc. firm.
Jednym z narzędzi zwalczania zatorów mają byd nowe przepisy ustaw o podatkach dochodowych.
Według nich wierzyciel będzie mógł pomniejszyd podstawę opodatkowania o wartośd wierzytelności.
Uprawnienie to powstanie, jeśli wierzytelnośd nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od
dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (rachunku). Jeżeli
dłużnikiem zalegającym ze spłatą będzie duża firma, a wierzycielem mikro-, mały albo średni
przedsiębiorca, termin zapłaty określony w umowie nie będzie mógł przekraczad 60 dni, liczonych od
dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.
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MF rozpoczęło konsultacje zmian w leasingu
Resort finansów chce poznad opinie wszystkich zainteresowanych co do kryteriów oceny, kiedy
leasing zwrotny należy traktowad jako jedną kompleksową usługę finansową, która nie daje prawa do
odliczenia VAT, a kiedy jako dwie odrębne transakcje (tj. dostawę towarów przez korzystającego oraz
odpowiednio dostawę towarów albo świadczenie usług przez finansującego).
W tym celu resort ogłosił konsultacje podatkowe. Potrwają one do 28 czerwca br. Każdy
zainteresowany może przesład swoje uwagi na adres: konsultacje.leasingzwrotny@mf.gov.pl.
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Agenci turystyczni mogą występowad
o zwrot podatku
Do usług świadczonych przez agentów na rzecz touroperatorów ma zastosowanie zerowa stawka VAT
w takim zakresie, w jakim imprezy turystyczne odbywają się faktycznie poza terytorium Unii
Europejskiej.
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Wzajemne poręczenia w grupie to nieodpłatne
świadczenia
Spółki udzielające sobie wzajemnie poręczeo mają przysporzenie, bo nie muszą ponosid takich
kosztów jak w sytuacji, gdy poręczycielem jest podmiot zewnętrzny – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła dwóch spółek z grupy kapitałowej. Przystąpiły one do wewnątrzgrupowej polityki
zabezpieczania zobowiązao kredytowych. Zgodnie z nią każdy z uczestników może zarówno otrzymad
poręczenie od innej spółki z grupy, jak i sam go udzielid. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeostwa
finansowego poszczególnych podmiotów i ich zdolności kredytowych.
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Fiskus rozwiewa wątpliwości
co do ubezpieczenia auta
Od przychodu można odliczyd 100 proc. składek na OC i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków. Limitem 150 tys. zł objęte są tylko wydatki na dobrowolne AC samochodu. Tak wynika z
interpretacji Dyrektora KIS z 15 maja 2019 r.
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Fiskus sprawdza podatników korzystających
z ulgi B+R
Urzędy skarbowe weryfikują, czy podatnicy faktycznie prowadzili badania naukowe bądź prace
rozwojowe. Chcą też wglądu do dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
kwalifikowanych.
Pierwsze dwa lata (2016 i 2017) obowiązywania ulgi badawczo-rozwojowej pokazały, że zyskuje ona
na popularności. Już w pierwszym roku podatnicy odliczyli prawie 200 mln kosztów, a w 2017 r. –
prawie 550 mln zł. W tym roku wzrost może byd skokowy – zarówno kwoty odliczeo, jak i liczby
podatników korzystających z ulgi badawczo-rozwojowej.
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Nowe zwolnienie z PIT. Płatnicy czekają
na oświadczenia zatrudnionych
Firmy zatrudniające lub współpracujące z osobami do 26. roku życia nadal będą potrącad zaliczki na
podatek, chyba że podwładny złoży oświadczenie, że chce skorzystad z nowego zwolnienia od PIT.

Już od sierpnia 2019 r. wejdzie w życie nowe zwolnienie podatkowe dla przychodów z umowy o
pracę, umów zleceo, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o
PIT). Preferencja obejmie przychody do wysokości 85 528 zł rocznie. A ponieważ będzie stosowana
już od sierpnia br., więc w tym roku limit będzie liczony proporcjonalnie do okresu pozostałego do
kooca roku. W 2019 r. nie może więc przekroczyd kwoty 35 636,67 zł. Nadwyżka będzie
opodatkowana na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).
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Przepisy o MDR niezgodne z konstytucją?
Resort odpiera zarzuty
Krajowa Rada Doradców Podatkowych przygotowuje skargę do Trybunału Konstytucyjnego na
przepisy o obowiązkowym raportowaniu schematów podatkowych. Chodzi konkretnie o możliwośd
zwolnienia profesjonalistów z tajemnicy zawodowej
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Odpisy można korygowad z mocą wsteczną
Zdaniem WSA w Warszawie, podatnicy mają prawo zmieniad stawki amortyzacyjne w odniesieniu
zarówno do przyszłych, jak i przeszłych okresów rozliczeniowych.
Do tej pory zarówno organy, jak i sądy albo wykluczały możliwośd dokonania korekty odpisów
amortyzacyjnych za lata ubiegłe, albo dopuszczały taką możliwośd, jednak pod kilkoma warunkami
(np. błędnie przyjęta stawka, nieprawidłowo określona wartośd początkowa). WSA w Warszawie w
omawianym wyroku na pierwszym miejscu stawia dowolnośd podatnika zarówno w zakresie
przyczyny korekty, jak i jej okresu.
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Sądy przyznają 50-proc. koszty informatykom
Wojewódzkie sądy administracyjne coraz częściej uchylają niekorzystne dla informatyków
interpretacje, w których fiskus kwestionuje odliczenie kosztów autorskich. Sądy przyznają,
że honorarium można ustalad na podstawie czasu pracy. Przykładem jest wyrok WSA w Warszawie
z 30 maja br. (sygn. akt III SA/Wa2102/18)
Sprawa dotyczyła spółki tworzącej oprogramowanie, która zatrudnia inżynierów i projektantów.
Wynikiem ich pracy są utwory w rozumieniu prawa autorskiego, m.in. programy komputerowe,
aplikacje i projekty graficzne. Rezultaty tych prac są utrwalane i dokumentowane w formie kodów
źródłowych, raportów i innych materiałów podlegających ochronie prawa autorskiego. Pracownicy
przenoszą te prawa na spółkę w zamian za honorarium autorskie. By je określid, co miesiąc
przedstawiają raporty ze listą stworzonych przez nich utworów.
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Kryptowaluty do kooca roku bez podatku
Jeszcze przynajmniej do kooca roku osoby obracające kryptowalutami nie muszą płacid daniny od
każdej transakcji. Tak wynika z opublikowanego przez ministra finansów projektu nowelizacji
rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od
umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.
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Rabat od pracodawcy przychodem pracownika
Zniżka na produkty firmy, w której jesteśmy zatrudnieni, to korzyśd majątkowa. Trzeba ją
opodatkowad. Tak wynika z interpretacji fiskusa.
Pracodawca musi więc doliczyd wartośd rabatu do wynagrodzenia zatrudnionej osoby i potrącid
zaliczkę na PIT. Świadczenie będzie opodatkowane tak jak pensja, czyli według skali.
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Skarbówka bierze pod lupę zagraniczne
rozliczenia
Firmy mają problem z nowymi zasadami wypłat dla kontrahentów. Obawiają się kontroli i sporów.
Nowością jest limit wynoszący 2 mln zł, dotyczący wypłaty na rzecz danego podmiotu w roku
podatkowym. Jeśli wypłaty przekroczą ten próg, polski płatnik musi pobrad podatek w pełnej
wysokości – 19 lub 20 proc., nawet jeśli dotychczas mógł stosowad stawkę obniżoną, zwolnienie czy
zaniechad poboru podatku.
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Koniec deklaracji,
indywidualne konto dla każdego
Największe firmy już od 1 stycznia 2020 r. nie będą składad odrębnie deklaracji VAT i JPK_VAT
Pozostałych podatników obowiązek ten obejmie od lipca 2020 r., chyba że dobrowolnie przejdą na
nowe zasady już wcześniej. Jeśli tak zrobią, nie będzie odwrotu. Kto więc zdecyduje się złożyd nowy
plik JPK_VAT przed 1 lipca 2020 r., będzie musiał postępowad tak również za następne okresy
rozliczeniowe.
Pierwotnie nowy plik łączący deklaracje i jednolity plik kontrolny miał się nazywad JPK_VDEK.
Ostatecznie jednak Ministerstwo Finansów i rząd pozostali przy dotychczasowej nazwie JPK_VAT .
Nowy plik JPK_VAT zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K i tradycyjną ewidencję VAT.
Źródło: Mariusz Szulc,
Łukasz Zalewski,
Dziennik Gazeta Prawna.

