
 

 

 

E-paragon. Kasa fiskalna w komórce 

Przedsiębiorca zarejestruje sprzedaż w smartfonie. Ale paragon i tak musi byd papierowy. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Przemysław Wojtasik 

 

Wiadomo więcej o nowym JPK_VAT 

Ciągle nieznana jest finalna treśd struktury nowego JPK_VAT, który zastąpi deklaracje podatkowe. 

Wiadomo już jednak, jakie dane będą w nim raportowane 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Mariusz Szulc 

 

Rollercoaster z prewspółczynnikiem w gminach 

W sądach zapadają nowe wyroki dotyczące obowiązku uwzględniania prewspółczynnika przez gminy 

przed 2016 r., ale są one ze sobą sprzeczne. Raz sądy stają po stronie samorządów, innym razem  

po stronie fiskusa. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Łukasz Zalewski 

 

Wkrótce zmienią się warunki zwolnienia z CIT 

w Polskiej Strefie Inwestycji 

W części powiatów trzeba będzie wyłożyd mniejsze pieniądze na inwestycje, a w części głębiej 

sięgnąd do kieszeni, aby uzyskad preferencję podatkową 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Łukasz Zalewski 
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https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56866,5-sierpnia-2019/69271,Podatki-i-ksiegowosc/700578,Wkrotce-zmienia-sie-warunki-zwolnienia-z-CIT-w-Polskiej-Strefie-Inwestycji.html


 

 

 

Fiskus musi zwrócid podatek, gdy nie było 

zawiadomienia 

Organy podatkowe mają obowiązek doręczyd podatnikowi postanowienie o przedłużeniu terminu 

zwrotu VAT przed jego upływem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Łukasz Zalewski 

 

Mała skala wystarczy, by polski fiskus dostał podatek 

Jeśli spółka nawet w niewielkim zakresie świadczy usługi na rzecz stałych miejsc prowadzenia 

działalności gospodarczej kontrahenta w Polsce, to miejscem ich świadczenia jest Polska. Nawet,  

gdy pozostałe usługi w miejscu siedziby jego działalności gospodarczej, tj. na Węgrzech  

są przeważające. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Aleksandra Tarka, Tomasz Michalik 

 

MDR: raportowanie schematów podatkowych 

Właśnie minęło pół roku od wprowadzenia przepisów zobowiązujących do raportowania o 

schematach podatkowych. Ocena co jest schematem podatkowym, który trzeba zaraportowad 

fiskusowi  

to niezwykle trudne zadanie. Wymaga ono przede wszystkim dogłębnej, indywidualnej analizy 

każdego działania podatnika. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Michał Nielepkowicz 
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https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/308079996-MDR-raportowanie-schematow-podatkowych.html


 

 

 

Księgowi muszą udostępnid porzucone księgi 

Biuro rachunkowe nie może odmówid wydania dokumentacji byłego klienta, którą ten pozostawił, nie 

płacąc za usługi – wynika z wyroku NSA. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Patrycja Dudek 

 

Na mleko roślinne pozostanie niższy 5-proc. VAT 

Ustawa zmieniająca wprowadza m.in. matrycę stawek VAT oraz możliwośd ubiegania się o wiążącą 

informację stawkową. Nowa matryca zacznie obowiązywad od 1 kwietnia 2020 r. Według niej 

podatnicy będą identyfikowad towary. Natomiast usługi w dalszym ciągu będą klasyfikowane według 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (w skrócie PKWiU). Podatek dla poszczególnych towarów będzie 

określony według kodów nomenklatury scalonej CN. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Agnieszka Pokojska 

 

Zakaz liniowego PIT nie tylko dla prezesa, ale też  

dla dyrektora 

Fiskus twierdzi, że osoba zarządzająca częścią spółki nie może się rozliczad jak przedsiębiorca. 

Niebezpieczna interpretacja dla kadry kierowniczej. Skarbówka uznała, że podatek liniowy  

nie przysługuje menedżerowi, który zarządza jednym działem spółki. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Przemysław Wojtasik 
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Podatek u źródła: nie o sprawiedliwośd chodzi, lecz 

o wpływy do budżetu 

Nowe mechanizmy rozliczania mają zmienid dotychczasowy model kontroli z następczej na 

uprzednią. Są one skomplikowane, a i tak mogą się okazad niewystarczające do odzyskania podatku. 

Trudno oprzed się wrażeniu, że nakierowane są przede wszystkim na zniechęcenie podatników i 

płatników do występowania o zwrot wpłaconych kwot. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Anna Karczewska, Robert Krasnodębski 

 

Krótka radośd z zatrzymania podatku obrotowego 

Od uchwalenia ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej w 2016 r. i zablokowaniu jego pobierania 

przez Komisję Europejską, Ministerstwo Finansów co roku przygotowywało nowelizację, zgodnie  

z którą pobieranie podatku przesuwano. Wersja z kooca 2018 r. zakłada, że ustawa zaczyna 

obowiązywad od stycznia 2020 r., a nadal nie wiadomo, czy będzie ponownie nowelizowana. 

Źródło: Rzeczpospolita 

Piotr Mazurkiewicz 

 

E-zakupy pod znakiem zapytania. Biała lista VAT do 

załatania 

Jeżeli uchwalone przepisy nie zostaną poprawione, to w 2020 r. przedsiębiorcy mogą mied problem  

z odliczaniem płatności kartą kredytową lub na rachunki takich operatorów jak PayPal, PayU lub Blue 

Media 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Mariusz Szulc 
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VAT od najmu. Co interpretacja to inne stanowisko 

Nastąpił kolejny zwrot w wykładni. Tym razem fiskus twierdzi, że wynajem mieszkania firmie  

na potrzeby jej pracowników jest zwolniony z VAT. Jeszcze niedawno mówił, że należna jest stawka  

23 proc. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 

Łukasz Zalewski 

 

Zmiany w VAT: pierwsze zasiedlenie a zwolnienie 

dostawy nieruchomości z VAT 

Od 1 września 2019 r. zmienia się definicja „pierwszego zasiedlenia", określona w art. 2 pkt 14 ustawy 

o podatku od towarów i usług. W przypadku transakcji dokonanych przed zmianą powstaje problem 

prawidłowego jej zastosowania, co pokazuje sprawa, którą zajmował się sąd. 

Źródło: Rzeczpospolita 
Leszek Lewandowicz 
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