
 

 

 

Rewolucja w VAT 
Od listopada, obowiązkowa stanie się podzielona płatnośd w niektórych branżach. Matryca VAT 

zacznie obowiązywad od 1 kwietnia 2020 r., ale o wiążące informacje stawkowe (WIS) będzie można 

ubiegad się już od listopada br. Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu kolejną dużą nowelizację ustawy 

VAT. Trafi ona teraz do rozpatrzenia przez Senat. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Agnieszka Pokojska 

 

 

IP BOX: Pułapka zamiast ułatwieo 
W objaśnieniach o IP Box minister finansów napisał, że stawka 5 proc. będzie przysługiwad w 2020 r. 

Objaśnił to, czego Sejm nie zapisał w ustawie.Gdy projekt przepisów o uldze IP Box trafił do Sejmu, 

nic nie wskazywało na to, że nie będzie można z niej skorzystad w trakcie roku. Nikt nie mówił o tym, 

że po 5-proc. stawkę PIT lub CIT będzie można sięgnąd dopiero w przyszłorocznym zeznaniu. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Agnieszka Pokojska 

 

 

KIS: Nadpłata u źródła w starym trybie 

Jeżeli bezterminowo odroczono nowe zasady poboru podatku u źródła, to jest on zwracany w trybie 

ordynacji podatkowej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.Wyjaśnił, że w przypadku 

płatności za użytkowanie urządzeo przemysłowych (w tym samolotów) oraz należności uzyskiwanych 

na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej stosowanie nowych 

zasad poboru podatku u źródła (obowiązku jego potrącenia od wypłat powyżej 2 mln zł – przyp. red.) 

zostało wyłączone bezterminowo. Wynika to z rozporządzenia ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2545 ze zm.). 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Magdalena Majkowska 

 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1422964,obowiazkowy-split-payment-matryca-vat-sejm.html
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1422945,ip-box-ulga-objasnienia-ms-pulapka-5-proc-podatku.html
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1422976,kis-nadplata-u-zrodla-w-trybie-ordynacji-podatkowej.html?r=26654


 

 

 

Gdy jest procedura VAT marża, nie ma WNT 
Gdy dostawca z UE zastosuje opodatkowanie marży, polski nabywca nie rozpoznaje w Polsce 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.- Czy jeżeli dostawca z UE zastosuje procedurę VAT 

marża, to podatnik musi w Polsce rozpoznad to nabycie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów? – pyta czytelniczka.Nie, w takich sytuacjach polski nabywca nie rozpoznaje w Polsce 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 

Źródło: Rzeczpospolita, 

Marcin Szymankiewicz 

 

 

Wydatki na zarządzanie zakupami są limitowane 

– zgodnie z art. 15e  
Chodziło o ograniczenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu wydatków na nabycie usług 

niematerialnych. Z wprowadzonego w 2018 r. do ustawy o CIT art. 15e ust. 1 wynika, że ograniczenie 

to dotyczy podatników, którzy kupują takie usługi od podmiotów powiązanych. Mowa tu m.in. o 

usługach doradczych, badania rynku, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, 

ubezpieczeo, gwarancji i poręczeo oraz świadczeo o podobnym charakterze. 

Jednocześnie w przepisach znalazło się zastrzeżenie, że ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli wydatki 

te są bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem towaru albo świadczeniem usługi (art. 

15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT). 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Patrycja Dudek 

 

 

 

 

  

http://archiwum.rp.pl/artykul/1407960-Gdy-jest-procedura-VAT-marza-nie-ma-WNT.html#.XTVOzxXVKUk
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1422975,wsa-cit-wydatki-na-zarzadzanie-zakupami-koszty-uzyskania-przychodu.html?r=40817


 

 

 

Księga przychodów i rozchodów. Stare przepisy 

w nowym wydaniu 
Ubędą dwa zasadnicze obowiązki, reszta – jak dziś – będzie rozrzucona po różnych paragrafach 

nowego rozporządzenia, które najpóźniej wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 

Katarzyna Jędrzejewska 

 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1422723,ksiega-przychodow-i-rozchodow-zmiana-przepisow.html

