
 

 

 

Biała lista budzi wątpliwości 
Niesprawdzenie przez przedsiębiorcę kontrahenta to dla fiskusa silny argument odmowy zwrotu 

podatku od towarów i usług. 

Ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw zmodyfikowano przepisy dotyczące wykazu podmiotów prowadzonego przez szefa KAS, a 

także wprowadzono pewne nowe regulacje. Częśd z nich weszła w życie od 1 września br., a kolejne 

będą obowiązywały od stycznia 2020 roku. Celem zmian jest utworzenie jednej bazy zawierającej 

wszystkie informacje o statusie podatników VAT, co ma ułatwid proces weryfikacji danych o 

podmiotach zawartych w tym wykazie przez kontrahentów i prześledzenia całej historii rejestracji 

podmiotu dla celów VAT. Weryfikacja ma na celu zminimalizowanie ryzyka nieświadomego 

uczestnictwa w nierzetelnych transakcjach. 

 

Źródło: Lidia Rubińska, 
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Czy biała lista VAT nie wyblaknie? 
Przepisy o sankcjach za płatnośd za rachunek niezgłoszony do elektronicznego wykazu czynnych 

podatników VAT zostały źle zredagowane i będzie można je obejśd. Tak twierdzą niektórzy eksperci. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów i innych rozmówców DGP nie ma jednak mowy o pomyłce 

legislacyjnej, a wchodzące w życie od początku 2020 r. restrykcje w pełni zadziałają. 

 

Źródło: Mariusz Szulc, 

 Dziennik Gazeta Prawna 
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Porządki w rejestrze VAT pod znakiem zapytania 
Fiskus nie może wykreślad podatników bez wydania decyzji administracyjnej. Jeśli tak robi, działa 

bezskutecznie – orzekają kolejne wojewódzkie sądy administracyjne. 

 

Źródło: Mariusz Szulc, 
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Przedsiębiorca zwolniony z VAT rozliczy całe 

paliwo w kosztach 
„Nievatowiec" może uwzględnid w rachunku podatkowym 100 proc. wydatków z tytułu użytkowania 

auta we własnej działalności gospodarczej. Nie musi w tym celu prowadzid ewidencji przebiegu. 

Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i używa samochód prywatny wyłącznie w 

działalności gospodarczej, to nie ma problemu z zaliczeniem w koszty uzyskania przychodów 100 

proc. wydatków na używanie samochodu. Przedsiębiorca taki może także odliczad VAT od paliwa w 

wysokości 100 proc. Żeby móc odliczad wydatki w pełnej wysokości, konieczne jest jednak 

prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, do czego zobowiązuje przedsiębiorcę art. 86a ust. 4 

ustawy o VAT. Dodatkowo, w celu odliczenia pełnej kwoty VAT od paliwa i innych wydatków na 

eksploatację auta, podatnik musi zawiadomid skarbówkę na druku VAT-26, że samochód służy 

wyłącznie do działalności gospodarczej. 
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Sprzedaż po latach z opodatkowaniem marży 
Z systemu VAT marża można skorzystad także w przypadku sprzedaży przez podatnika towarów 

używanych zaliczonych do środków trwałych. Warunkiem koniecznym jest jednak ich nabycie w celu 

późniejszego zbycia.Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej z 10 lipca 2019 r. (0115-KDIT1-2.4012.283. 2019.1.DM). 

Podatnik nabył samochód na podstawie faktury VAT marża z zamiarem jego dalszej odsprzedaży. 

Zbycie pojazdu miało nastąpid w perspektywie długoterminowej, tj. po okresie 12-15 lat od dnia jego 

zakupu. Podatnik chciał wiedzied czy sprzedając samochód po 12 latach od jego nabycia, ma prawo 

opodatkowad transakcję zbycia pojazdu według procedury VAT marża. W ocenie podatnika, będzie 

miał takie prawo. Potwierdza to art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnik dokonujący 

m.in. dostawy towarów używanych nabytych uprzednio w ramach prowadzonej działalności, w celu 

odsprzedaży, może zastosowad jako podstawę opodatkowania marżę stanowiącą różnicę między 

kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. 

 

Źródło: Katarzyna Narejko, 
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NSA: Sprzedawca nie musi wydawad paragonu 

do ręki 
W przepisach paragonowych chodzi jedynie o to, żeby dowód zakupu został wydrukowany w 

momencie sprzedaży. Wystarczy, że wystawiający udostępni go klientowi, czyli da możliwośd jego 

odbioru 

To sedno najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 29 sierpnia 2019 r., sygn. akt I 

FSK 734/17). Chodzi o przepisy, które nakazują sprzedawcy wydrukowanie paragonu fiskalnego z 

każdej sprzedaży oraz wydanie go nabywcy (art. 111 ust. 3a ustawy o VAT – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2174 ze zm.; par. 6 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 816). 
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WIS-y nie zadziałają od razu. A interpretacje 

indywidualne nie będą alternatywą 
Podatnicy od 1 listopada będą mogli występowad o wydanie wiążących informacji stawkowych, ale 

ochronę dadzą one dopiero od 1 kwietnia 2020 r. To zła wiadomośd dla firm, które chciałyby ją 

uzyskad już wcześniej na potrzeby obowiązkowej podzielonej płatności. 

Eksperci podatkowi zwracają jednak uwagę, że podatnicy będą mogli występowad o WIS-y na 

potrzeby nie tylko nowej matrycy stawek VAT, lecz także np. obowiązkowego split paymentu. I tu 

właśnie może pojawid się problem z mocą wiążącą WIS. 
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Podatek minimalny nie dla deweloperów 
Firma deweloperska, która wynajmie czasowo budynek przeznaczony docelowo do sprzedaży, nie 

płaci podatku od przychodów z niego. Budynek nie będzie bowiem jej środkiem trwałym. 

Podatku od przychodów z budynków (zwanego przed 2019 r. podatkiem minimalnym) nie muszą też 

płacid przedsiębiorcy wynajmujący lokale użytkowe. Z założenia bowiem danina ta dotyczy tylko 

budynków. 
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Połączenia spółek. W prawie podatkowym tego 

nie przewidziano, więc każdy interpretuje inaczej 
W ustawach o CIT i o PIT nie ma przepisów, które regulowałyby tę kwestię. Stanowisko organów 

podatkowych jest wybitnie profiskalne. A co na to sądy? 

W niedawnym wyroku – z 14 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Po 390/19) – Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Poznaniu orzekł, że połączenie spółek osobowych, w wyniku którego powstaje 

nowa spółka kapitałowa, nie jest wyłączone z zakresu opodatkowania CIT. 

W wyniku połączenia dwóch spółek komandytowych miała powstad spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (art. 491 par. 2 kodeksu spółek handlowych wyklucza zawiązanie w tym trybie 

kolejnej spółki osobowej). Miał na nią przejśd – w zamian za jej udziały – cały majątek obu łączących 

się spółek. 

 

Źródło: Katarzyna Jędrzejewska, 
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Programista może zapłacid tylko 5 proc. PIT 
Informatycy mogą byd uprawnieni do skorzystania z IP Box z tytułu zbycia praw autorskich do 

wytworzonego przez nich w ramach prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej programu 

komputerowego. Powinni jednak zachowad przy tym szczególną ostrożnośd.Tak uznał dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 lipca 2019 r. (0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO). 

Informatyk (wnioskodawca) prowadzi działalnośd gospodarczą, w ramach której sprzedaje innym 

podmiotom stworzone przez siebie programy do przetwarzania dużej ilości danych. Wskazał, że 

stworzone przez niego programy komputerowe są utworem w rozumieniu prawa autorskiego. 

Wnioskodawca chciał wiedzied czy uzyskiwane przez niego dochody ze zbycia praw autorskich do 

tworzonego przez niego oprogramowania mogą byd opodatkowane 5-proc. stawką PIT. 
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VAT od kart sportowych dla pracowników 
W wielu dynamicznie rozwijających się branżach pracodawcy coraz częściej decydują się na 

wprowadzenie dodatkowych świadczeo pozapłacowych służących przywiązaniu pracowników do 

firmy, np. finansowanie kursów i szkoleo, zapewnienie prywatnej opieki medycznej lub kart 

sportowo–rekreacyjnych. Przyznanie takich benefitów wywołuje określone skutki podatkowe po obu 

stronach. 

Karty pozwalają pracownikom korzystad nie tylko z siłowni i basenów, ale także z innych obiektów 

rekreacyjnych (takich jak boiska, korty tenisowe, kluby fitness, szkoły taoca), co jest idealnym 

rozwiązaniem dla osób lubiących aktywnie spędzad czas. 
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ZCP może służyd do innych celów 
Nabywca nie musi kontynuowad działalności zbywcy, żeby można było mówid o dostawie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny 

Chodziło o małżonków pozostających w rozdzielności majątkowej. Byli oni współwłaścicielami 

sąsiadujących ze sobą działek. Na części z nich znajdowały się elektrownie wiatrowe, które mąż 

wykorzystywał w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu 

zielonej energii. 

Małżonkowie zdecydowali się na zniesienie współwłasności w drodze darowizny. Odtąd właścicielem 

wszystkich działek miała byd żona, która miała wynajmowad je podmiotom posiadającym koncesje na 

wytwarzanie energii elektrycznej, w tym niewykluczone - swojemu mężowi. 
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Jak obliczyd wysokośd zasiłku chorobowego dla 

przedsiębiorcy z małym ZUS 
Prowadzę pozarolniczą działalnośd gospodarczą, z której podlegam dobrowolnie ubezpieczeniu 

chorobowemu od 1 października 2018 r. Do ubezpieczeo społecznych byłam zgłoszona z kodem 

tytułu 0510 00. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. jestem w ZUS zarejestrowana pod kodem 0590 00, 

gdyż korzystam z ulgi mały ZUS. W 2019 r. obowiązuje mnie najniższa podstawa wymiaru składek 

społecznych według przychodów z 2018 r., która wynosi 1989 zł. Jednak zarówno w zeszłym roku, jak 

i w tym opłacam składki od wyższej zadeklarowanej podstawy wynoszącej 4000 zł. Zachorowałam w 

sierpniu br. i mam prawo do zasiłku chorobowego. W jaki sposób ZUS ustali mi podstawę zasiłku? 

Prowadzę działalnośd od początku 2018 r., ale do ubezpieczenia chorobowego przystąpiłam dopiero 

od 1 października 2018 r. 

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego jest uwarunkowane posiadaniem stosownego stażu 

ubezpieczenia chorobowego zwanego okresem wyczekiwania. Ubezpieczony nabywa prawo do 

zasiłku chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego ‒ jeżeli jest 

ubezpieczony dobrowolnie. Do okresu tego ubezpieczenia wlicza się poprzednie okresy 

ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była 

spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby 

wojskowej przez żołnierza niezawodowego. 
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Przywileje za pełną jawnośd. Ale tylko dla 

wybranych 
Największe firmy będą mogły podpisad z fiskusem umowy o współdziałanie. Ich rozliczenia będą pod 

ścisłą kontrolą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W zamian czekają korzyści 

Projekt nowelizacji w tym zakresie przyjął niedawno rząd. Teraz zajmie się nim Sejm. 
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– Umowa o współdziałanie, będąca polską wersją znanego np. z Holandii monitoringu 

horyzontalnego, może budzid mieszane uczucia – komentuje Agnieszka Tałasiewicz, partner w EY. 

Z jednej strony – jak mówi – jest to bardzo ważne i przełomowe rozwiązanie w budowaniu 

współpracy między podatnikiem a organami podatkowym. – Z drugiej strony praktyczne jej 

przełożenie na biznes w Polsce może byd niewielkie. Czas pokaże, czy wysiłek włożony w stworzenie 

systemu będzie adekwatny do satysfakcji podatników i władz skarbowych – uważa ekspertka. 
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