
 

 

 

Podatek u źródła. Nowe zasady znów 

odroczone 
Na dwa dni przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów minister finansów zawiesił ich 

stosowanie. Zawieszenie potrwa kolejne pół roku – do 31 grudnia 2019 r. 

Prawdopodobnie mało który przedsiębiorca o tym wie, bo rozporządzenie przedłużające okres 

zawieszenia zostało opublikowane w miniony piątek (Dz.U. poz. 1203). Jest bardzo krótkie; 

przedłuża wyłącznie okres zawieszenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Jest natomiast 

niezmiernie ważne, bo uwalnia płatników od nowych obowiązków w zakresie podatku u źródła, 

które – zgodnie z pierwotnymi planami rządu i Sejmu – miały zacząd obowiązywad już od 1 

stycznia 2019 r. 

Minister kolejny raz przedłużył vacatio legis tych przepisów. Poprzednim razem zdecydował o 

tym 31 grudnia 2018 r., na dzieo przed planowanym wejściem ich w życie. Wtedy jednak swoją 

decyzję zapowiedział z wyprzedzeniem na łamach DGP, a sam projekt rozporządzenia został 

opublikowany 12 grudnia. 

Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

Eksporter w łaocuchu dostaw nie zawsze ma 

prawo do zerowej stawki VAT 
Przy określaniu, która z dostaw w łaocuchu jest ruchoma, oprócz kwestii organizacji transportu, 

znaczenie ma miejsce (kraj), w którym dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania 

towarem jak właściciel pomiędzy uczestnikami transakcji. 

Źródło: Aneta Dudka, 

Rzeczpospolita 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69145,Gazeta-Prawna/698469,Podatek-u-zrodla.-Nowe-zasady-znow-odroczone.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1406456-Eksporter-w-lancuchu-dostaw-nie-zawsze-ma-prawo-do-zerowej-stawki-VAT.html#.XRmgAI7VKUk


 

 

Wydłuża się lista opodatkowanych przychodów 

z budynków 
Kolejni przedsiębiorcy dowiadują się, że muszą płacid daninę od przychodów z budynków. To 

wynajmujący: hotele, biurowce, centra handlowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, obiekty 

sportowe 

Obowiązek ten potwierdzają najnowsze interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

Danina od przychodów z budynków zastąpiła od 1 stycznia 2019 r. obowiązujący wcześniej tzw. 

podatek minimalny, który obejmował centra handlowe i biurowce o wartości przekraczającej 10 

mln zł. Obecnie tyle wynosi kwota wolna od podatku przewidziana dla podatnika PIT lub CIT, a 

nie dla nieruchomości. Dotyczy bowiem sumy przychodów z poszczególnych budynków, a 

przychodem jest „ustalona na pierwszy dzieo każdego miesiąca wartośd początkowa” budynku. 

Źródło: Łukasz Zalewski, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Niższe kary za brak splitpaymentu 
Ministerstwo Finansów złagodniało. Nabywcy, którzy unikną obowiązku podzielonej płatności, 

dopłacą 30 proc. podatku od towarów i usług, a nie 100 proc. 

MF chce wprowadzid od września 2019 r. obowiązkowy mechanizm w branżach „wrażliwych”, w 

których obowiązuje odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialnośd za nierozliczony VAT. 

Dodatkowo płatnośd będzie musiała byd dzielona w obrocie węglem kamiennym i brunatnym, 

częściami do samochodów i motocykli oraz maszynami i urządzeniami elektrycznymi. 

Źródło: Agnieszka Pokojska, 

Katarzyna Jędrzejewska, 

Mariusz Szulc, 

Dziennik GazetaPrawna 

 

 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56827,25-czerwca-2019/69124,Gazeta-Prawna/697754,Wydluza-sie-lista-opodatkowanych-przychodow-z-budynkow.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69145,Gazeta-Prawna/698471,Nizsze-kary-za-brak-split-paymentu.html


 

 

Przedsiębiorca odliczy 100 proc. wydatków na 

używanie auta, jeśli nie wykorzystuje go w 

celach prywatnych i nie jest czynnym 

podatnikiem VAT. 
Przepisy obowiązujące od początku 2019 roku ograniczyły możliwośd odliczenia wydatków na 

używanie firmowego auta. Są jednak przedsiębiorcy, którzy nie muszą przejmowad się zmianami. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 10 czerwca 2019 r. (0112-

KDIL3-3.4011.138. 2019.2.AA) jakie warunki trzeba spełnid, aby odliczyd koszty uzyskania 

przychodu bez limitu. 

Źródło: Monika Pogroszewska, 

Rzeczpospolita 

 

Nabycie, sprzedaż i użytkowanie aut 

wciąż z problemami 
Niektóre kwestie zostały wyjaśnione w interpretacjach indywidualnych, ale nie wszystkie. W 

efekcie rynek, tam gdzie się dało, zaczął interpretowad przepisy na swoją korzyśd 

Nowe przepisy dotyczące samochodów budzą wiele wątpliwości, natomiast ich wykładnia 

zawarta w interpretacjach dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (opisujemy je w tabeli obok) 

kontrowersje. Ministerstwo Finansów do dnia zamknięcia tego numeru nie przedstawiło nawet 

projektu objaśnieo podatkowych w tym zakresie.  

Źródło: Agnieszka Pokojska, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Organy podatkowe sprawdzają moment 

pierwszego zasiedlenia 
Fiskus coraz częściej podejmuje się weryfikacji sposobu rozliczenia transakcji dotyczących zbycia 

zabudowanych działek. Ma to ścisły związek ze stanowiskiem zajętym przez TSUE. 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1406452-Firmowy-samochod-daje-korzysci-nawet--bez-prowadzenia-ewidencji.html#.XRmgAI7VKUk
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69146,Podatki-i-ksiegowosc/698462,Nabycie-sprzedaz-i-uzytkowanie-aut-wciaz-z-problemami.html


 

 

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w wyroku z 16 listopada 2017 r. (C-308/16), że art. 2 pkt 14 

ustawy o VAT jest niezgodny z prawem wspólnotowym w zakresie, w jakim wymaga wydania 

budynku, budowli lub ich części w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu w celu 

ustalenia momentu pierwszego zasiedlenia na potrzeby VAT. Pierwsze zasiedlenie odpowiada 

bowiem w istocie kryterium pierwszego użytkowania nieruchomości przez jej właściciela lub 

lokatora, np. poprzez zajęcie jej na cele własnej działalności gospodarczej. Takie stanowisko TSUE 

nie budzi większych kontrowersji. Zresztą już wcześniej sądy administracyjne zauważały, że art. 2 

pkt 14 ustawy o VAT nie odpowiada w tym zakresie Dyrektywie 112. 

Źródło: Krzysztof Wiśniewski, 

Ewelina Jankowska, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Planowane zmiany w VAT to nie tylko 
uproszczenia, ale też zagrożenia 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zakłada on zmiany w 
systemie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ma byd prościej. 

Niestety wejście w życie nowelizacji będzie oznaczad nie tylko uproszczenia, ale też nowe 
zagrożenia. Warto przypomnied, że zmiany w dyrektywie VAT i nowe rozporządzenie 
wykonawcze Rady UE zostały wydane wskutek nalegao przedsiębiorców naciskających na 
uproszczenie i ujednolicenie niektórych reguł związanych z towarowym obrotem 
wewnątrzunijnym. W moim przekonaniu jednak efekt jest rozczarowujący – zwłaszcza w 
odniesieniu do magazynów konsygnacyjnych typu call off i to głównie ze względu na nadmierne 
obowiązki administracyjne nałożone zarówno na podmioty przemieszczające towary, jak i 
prowadzących taki magazyn. 

Źródło: Mariusz Szulc, 
Dziennik Gazeta Prawna 

 

Jak ustalad limit kosztów finansowania 

dłużnego 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1406449-Organy-podatkowe-sprawdzaja-moment-pierwszego-zasiedlenia.html#.XRmf-Y7VKUk
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69145,Gazeta-Prawna/698476,Planowane-zmiany-w-VAT-to-nie-tylko-uproszczenia-ale-tez-zagrozenia.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69145,Gazeta-Prawna/698476,Planowane-zmiany-w-VAT-to-nie-tylko-uproszczenia-ale-tez-zagrozenia.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69145,Gazeta-Prawna/698476,Planowane-zmiany-w-VAT-to-nie-tylko-uproszczenia-ale-tez-zagrozenia.html


 

 

Jeżeli kwota nadwyżki kosztów związanych z uzyskaniem od innych podmiotów środków 

finansowych i z korzystaniem z nich nie przekracza 3 mln zł w roku podatkowym, to spółka ma 

prawo w całości ująd poniesione wydatki w wyniku podatkowym. 

Obecne zasady wyłączania z kosztów podatkowych określonej wysokości nadwyżki kosztów 

finansowania dłużnego są efektem implementacji do krajowego porządku prawnego regulacji 

dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 (czyli tzw. Dyrektywy ATAD). Reguły określone w art. 15c ustawy 

o CIT obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., w przeciwieostwie do stosowanego wcześniej 

mechanizmu tzw. cienkiej kapitalizacji, dotyczą również finansowania udzielanego przez 

podmioty, które nie są powiązane z podatnikiem. 

Źródło: Kamil Jagodzioski, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

MF: Wysokośd progu dokumentacyjnego nie 

zależy od charakteru wspólnego 

przedsięwzięcia 
Stanowisko Ministerstwa Finansów z 12 czerwca 2019 r. 

Umowę spółki niebędącej osobą prawną, konsorcjum oraz wspólnego przedsięwzięcia zawarte 

przez podatnika z podmiotem powiązanym należy traktowad jako transakcje lub inne zdarzenia 

na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa o PIT”), jak i 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”), obowiązujących do 31 

grudnia 2018 r. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

Są pierwsze wskazówki dotyczące należytej 

staranności 
Spółka, która z tytułu zawartej umowy cashpoolingu wypłaca odsetki (wynagrodzenie) dla 

poolownera z Irlandii, może pobrad podatek u źródła według stawki 10 proc., zgodnie z polsko-

http://archiwum.rp.pl/artykul/1406451-Jak-ustalac-limit-kosztow-finansowania-dluznego.html#.XRmf-I7VKUk
http://archiwum.rp.pl/artykul/1406451-Jak-ustalac-limit-kosztow-finansowania-dluznego.html#.XRmf-I7VKUk
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69146,Podatki-i-ksiegowosc/698461,MF:-Wysokosc-progu-dokumentacyjnego-nie-zalezy-od-charakteru-wspolnego-przedsiewziecia.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56832,1-lipca-2019/69146,Podatki-i-ksiegowosc/698461,MF:-Wysokosc-progu-dokumentacyjnego-nie-zalezy-od-charakteru-wspolnego-przedsiewziecia.html


 

 

irlandzką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Konieczne jest, aby przy weryfikacji 

kontrahenta oraz warunków do zastosowania obniżonej stawki polski podmiot dochował 

należytej staranności. 

To znalazło odzwierciedlenie w stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawartym w 

interpretacji indywidualnej z 22 marca 2019 r. (0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC). 

Źródło: Magdalena Piec, 

Rzeczpospolita 

 

Wystawienie weksla własnego nie jest 

poniesieniem wydatków 
Spółka, która wystawia weksel własny, nie zmniejszy swoich zasobów majątkowych. Zobowiąże 

się jedynie do zapłaty określonej sumy pieniężnej. Obejmując udziały w spółce z o.o., spółka nie 

może więc rozpoznad kosztów uzyskania przychodów. Kinga Piotrowska 

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 3 marca 2019 r. (III SA/Wa 

972/18). 

Spółka zamierza nabyd wierzytelnośd z tytułu umowy pożyczki na podstawie umowy sprzedaży 

wierzytelności zawartej z osobą fizyczną. Zapłata za nabytą wierzytelnośd nastąpi poprzez 

wystawienie przez spółkę weksla własnego zupełnego, który będzie opiewał na kwotę nabytej 

wierzytelności. Następnie spółka planuje objęcie udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki z o.o., które zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 

nabytej uprzednio wierzytelności. 

Źródło: Kinga Piotrowska, 

Rzeczpospolita 

 

Prywatne auto w kosztach firmy bez uciążliwej 

ewidencji 
Przepisy o księgowaniu paliwa są już pół roku nieaktualne. Fiskus mówi: nie stosujcie ich.  

Przedsiębiorca rozliczający w firmie prywatny samochód osobowy nie musi już prowadzid 

ewidencji jego przebiegu. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1406457-Sa-pierwsze-wskazowki-dotyczace-nalezytej-starannosci.html#.XRmf-Y7VKUk
http://archiwum.rp.pl/artykul/1406460-Wystawienie-weksla-wlasnego-nie-jest-poniesieniem-wydatkow.html#.XRmf_o7VKUk


 

 

„Rzeczpospolitej". Potwierdziło ono, że podatników nie obowiązują wymogi dokumentacyjne z 

rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów. 

zasady księgowania wydatków dopytują przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności 

samochody niewprowadzone do ewidencji środków trwałych. Od 1 stycznia wydatki na ich 

eksploatację (przede wszystkim paliwo, ale także mycie czy remonty) można rozliczad tylko w 20 

proc. w podatkowych kosztach. 

Źródło: Przemysław Wojtasik, 

Rzeczpospolita 

 

Pensja prezesa w kosztach spółki 
Udziałowiec może byd członkiem zarządu, a jego wynagrodzenie pomniejsza przychody firmy. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał korzystną dla podatników interpretację w sprawie 

rozliczeo wspólników spółki, którzy jednocześnie nią zarządzają. Uznał, że ich wynagrodzenie 

może byd kosztem uzyskania przychodów. 

Źródło: Przemysław Wojtasik, 

Rzeczpospolita 

 

Zielona energia ze zwolnieniem z akcyzy 
Nie tylko producent energii z odnawialnych źródeł, ale wytwórca lub sprzedawca 

konwencjonalnego prądu, może skorzystad z preferencji. W tym celu musi nabyd świadectwa 

pochodzenia, wystąpid o ich umorzenie i obniżyd kwotę podatku do zapłaty. 

W ustawie o podatku akcyzowym ustawodawca przewidział wiele zwolnieo z akcyzy dla energii 

elektrycznej. Jedno z nich zawarte jest w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. Z przepisu tego wynika, że 

zwalnia się od akcyzy energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii, na 

podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii, w 

rozumieniu przepisów prawa energetycznego lub przepisów ustawy o odnawialnych źródłach 

energii. 

Źródło: Kamil Kowalski, 

Rzeczpospolita 

http://archiwum.rp.pl/artykul/1405837-Prywatne-auto-w-kosztach-firmy-bez-uciazliwej-ewidencji.html#.XQlmNRYzbIU
http://archiwum.rp.pl/artykul/1405962-Pensja-prezesa-w-kosztach-spolki.html#.XQxzIYgzZPY
http://archiwum.rp.pl/artykul/1405986-Zielona-energia-ze-zwolnieniem--z-akcyzy.html#.XRBfh47VKUk


 

 

 

 

 

Jaki CIT i VAT od otrzymanej kary umownej 

Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) zawarła z firmą X (podatnik VAT czynny) umowę o 

świadczenie robót budowlanych (ułożenie kostki brukowej na parkingu firmowym). Zgodnie z 

umową roboty powinny byd wykonane do 10 czerwca 2019 r. W przypadku przekroczenia 

terminu spółce Y przysługuje kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzieo zwłoki. Roboty 

zostały faktycznie zakooczone 14 czerwca 2019 r., a wykonawca wypłacił 24 czerwca 2019 r. 

spółce Y przysługującą jej karę umowną w wysokości 400 zł (100 zł x 4 dni). Spółka Y rozlicza VAT i 

zaliczki na CIT za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki Y jest rok kalendarzowy. 

Właściwą dla niej stawką CIT jest 19 proc. Jak spółka powinna rozliczyd otrzymanie kary umownej 

w CIT i VAT? 

Źródło: Mariusz Szymankiewicz, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

Po zapłacie faktorowi można wystąpid 

o przyspieszony zwrot VAT 
W interpretacji indywidualnej z 9 maja 2019 r. Dyrektor KIS (0112-KDIL1-1.4012.80. 2019.2.AK) 

potwierdził prawo podatniczki do otrzymania w terminie 25 dni zwrotu różnicy podatku po 

uregulowaniu należności z faktury na rachunek nabywcy wierzytelności. Warunkiem 

przyspieszonego terminu zwrotu nie jest zapłata należności bezpośrednio na rzecz wystawcy 

faktury. Istotne jest, aby zapłata była dokonana z rachunku podatnika. 

Interpretację otrzymała podatniczka świadcząca usługi przeszycia dla kontrahenta zagranicznego 

z Unii Europejskiej. Usługi krojenia, szycia i inne związane z główną usługą jej firma podzleca 

różnym wykonawcom, od których dostaje faktury za wykonane usługi. 

Źródło: Tomasz Król, 

Rzeczpospolita 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56825,24-czerwca-2019/69116,Podatki-i-ksiegowosc/697484,Jaki-CIT-i-VAT-od-otrzymanej-kary-umownej.html
http://archiwum.rp.pl/artykul/1405988-Po-zaplacie-faktorowi-mozna-wystapic-o-przyspieszony-zwrot-VAT.html#.XRBfg47VKUk


 

 

 

 

Brak numeru subkonta na białej liście 

podatników VAT nie odbierze prawa do KUP 
Będzie jednak jeden warunek – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy musi widnied w nowym 

wykazie. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP. Niestety w praktyce 

procedura może byd bardziej skomplikowana. 

Źródło: Radosław Kowalski, 

Dziennik Gazeta Prawna 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56825,24-czerwca-2019/69116,Podatki-i-ksiegowosc/697481,Brak-numeru-subkonta-na-bialej-liscie-podatnikow-VAT-nie-odbierze-prawa-do-KUP.html

