
 

 

 

Dyrektor KIS ustali prawidłową stawkę VAT 
Już od 1 listopada przedsiębiorca będzie mógł złożyd wniosek o wydanie wiążącej informacji 

stawkowej klasyfikującej towar lub usługę zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN), PKOB lub PKWiU. 

Wiążące informacje stawkowe (WIS) to decyzje, które mają stanowid ochronę w zakresie 

prawidłowości dokonanych klasyfikacji towarów i usług zgodnie z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską 

Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) czy Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), a w 

konsekwencji – w zakresie prawidłowości stosowanych stawek VAT. 

Wniosek o WIS może jednak zawierad żądanie sklasyfikowania towaru lub usługi na potrzeby 

przepisów innych niż te dotyczące określenia stawki VAT, jak chociażby regulacji w zakresie 

zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Lista towarów i  usług podlegających temu 

mechanizmowi oparta została również na kodach PKWiU. 

Źródło: Agnieszka Laskowska, Rzeczpospolita 

 

Jakie obszary kontroluje fiskus, na co uważad 
Od ponad dwóch lat naczelnik urzędu celno-skarbowego rozpatruje odwołania od swoich własnych 

decyzji. Zasadę taką wprowadziła obowiązująca od 1 marca 2017 r. ustawa o KAS. Porozmawiajmy o 

praktyce. Czy jest szansa na to, że naczelnik urzędu celno-skarbowego zmieni zdanie, rozpatrując 

odwołanie od swojej decyzji? 

Praktyka pokazuje, że szanse na to są dziś iluzoryczne. Naczelnicy urzędów celno-skarbowych 

prowadzący obecnie większośd kontroli nie są bowiem w toku odwołania, które sami rozpatrują, 

chętni do weryfikacji decyzji, które wydali jako organy I instancji. Przyznają wprost, że trudno, by 

sami podważali swoje wcześniejsze decyzje. 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 
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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 

 

Zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe 

długi  
Art. 89a ust. 4 ustawy o VAT należy rozumied w ten sposób, że – mając na uwadze zasady 

proporcjonalności i neutralności VAT – w przypadku, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której 

dokonano korekty w formie tzw. ulgi za złe długi, należnośd została zbyta w jakiejkolwiek formie, 

wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naliczonego 

w rozliczeniu za okres, w którym należnośd została zbyta. Powinno się to odbyd z uwzględnieniem 

proporcji, w jakiej otrzymana z tytułu sprzedaży kwota ma się do kwoty dokonanej korekty.  

Źródło: Rafał Mierkiewicz, Rzeczpospolita 

 

Koszt to cena z umowy notarialnej 
Późniejsze rozliczenia przy opodatkowanej sprzedaży mieszkania lub domu nie pozwolą zmniejszyd 

PIT. 

Wydawałoby się, że jeśli kontrahenci nie łamią prawa, to podpisując umowę, mogą dowolnie ustalid 

wzajemne rozliczenia. Problem może się jednak zacząd wtedy, gdy taką nietypową transakcję 

przyjdzie rozliczyd podatkowo. Nie pomogą tłumaczenia, że ktoś coś kupił taniej czy czegoś nie 

naliczył, bo różnica w cenie miała byd rozliczona później. Przekonała się o tym podatniczka, która w 

czwartek przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przegrała ze skarbówką spór o PIT od 

opodatkowanej sprzedaży nieruchomości. 

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 
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Przymusowa podzielona płatnośd już za kilka dni 
Od 1 listopada 2019 r. w przypadku określonych towarów i usług zostanie wprowadzony obowiązek 

stosowania mechanizmu splitpayment. W niektórych sytuacjach będzie można opłacid zbiorczo 

jednym przelewem więcej niż jedną fakturę. 

Od 1 listopada 2019 r. ustawodawca wprowadza obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności (MPP) w pewnych sektorach gospodarki. Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w 

odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług (złom, surowce wtórne, odpady, wyroby ze stali i 

metali kolorowych, komputery przenośne, telefony komórkowe), które zasadniczo objęte są obecnie 

reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej 

(m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne, folia typu stretch). 

Obejmie zatem towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT. 

Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita 

 

Jak rozliczad korekty cen transferowych 
W przypadku wahao cen surowców, kursów walutowych czy popytu i podaży, konieczne może byd 

doprowadzenie rozliczeo między podmiotami powiązanymi do warunków rynkowych poprzez 

przeprowadzenie korekt. Zmiany te trzeba uwzględnid w przychodach lub kosztach tych podatników. 

1 stycznia 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o CIT, które wprowadziły kolejny raz 

(po zmianach mających miejsce od 2017 roku) rewolucyjne zmiany w zakresie regulacji dotyczących 

cen transferowych. Jedną z ważnych dla podatników zmian jest uregulowanie zasad rozpoznania 

korekt cen transferowych w kontekście przychodów podatkowych lub kosztów podatkowych. Jest to 

niezwykle istotna zmiana, ponieważ kwestia korekt została po raz pierwszy uregulowana 

bezpośrednio w przepisach przez polskiego ustawodawcę, pomimo że od wielu lat wzbudzała wiele 

wątpliwości zarówno po stronie podatników, jak i organów podatkowych oraz sądów 

administracyjnych. 

Źródło: Agnieszka Krzyżaniak, Kamil Kaźmierski, Rzeczpospolita 
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Ministerstwo poprawiło błąd w objaśnieniach 
Resort finansów musiał skorygowad wydane przez siebie objaśnienia dotyczące ostatnich zmian w 

PIT. 

Chodzi o broszurę dotyczącą stosowania w 2019 r. podwyższonych kosztów uzyskania przychodów i 

obniżonej stawki podatku. Zmiany w tym zakresie wprowadziła obowiązująca od października 

nowelizacja ustawy o PIT z 30 sierpnia br. (Dz.U. poz. 1835). 

Obniżyła ona stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc. (w tym roku do 17,75 proc.), ale też podniosła 

wysokośd pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. I właśnie we fragmencie objaśnieo 

dotyczącym stosowania nowych kosztów wkradł się błąd. 

Ministerstwo Finansów na drugiej stronie dokumentu podało, że nowe, podstawowe miesięczne 

koszty uzyskania przychodów wynoszą 300 zł, podczas gdy poprawna kwota to 250 zł. 

Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Zagmatwany 500+ dla firm 
Tylko 320 tys. przedsiębiorców uzyskujących niskie dochody będzie mogło opłacad mniejsze składki 

na ZUS. Eksperci krytykują nowe rozwiązanie jako zbyt skomplikowane 

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeo społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dokument przygotowany 

przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów 

zakłada zmiany w sposobie opłacania małego ZUS-u przez przedsiębiorców uzyskujących niskie 

dochody. Wysokośd podstawy wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyd 60 proc. 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może byd niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego 

wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Resort przedsiębiorczości wylicza, że z tej 

ulgi skorzysta ok. 320 tys. osób. Koszty tej reformy to w 2020 r. niemal 1,2 mld zł. 

Źródło: Bożena Wiktorowska, Dziennik Gazeta Prawna 
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Podatek minimalny: problemy hoteli to tylko 

wierzchołek góry lodowej 
Jednym ze sztandarowych haseł Ministerstwa Finansów w trakcie mijającej kadencji Sejmu była 

polityka 3P, czyli prostego, przejrzystego i przyjaznego systemu podatkowego. Tymczasem podatek 

od przychodów z budynków jest przykładem czegoś dokładnie odwrotnego. Nie chodzi tutaj jedynie o 

kwestię wskazaną w ubiegłym tygodniu w apelu Konfederacji Lewiatan, której zdaniem podatek 

minimalny obciąża branżę hotelarską, co jest niezgodne z intencją ustawy. Problemów i wątpliwości 

jest znacznie więcej. Wprowadzenie tej daniny w 2018 r. miało ukrócid niepłacenie podatków przede 

wszystkim przez wielkie galerie handlowe, które według MF nie wykazywały dochodów do 

opodatkowania lub wykazywały je w kwocie nieadekwatnej do skali i rodzaju prowadzonej 

działalności. Tyle że po zmianach wymuszonych w ubiegłym roku przez Komisję Europejską danina ta 

dotyczy w praktyce niemal wszystkich firm wynajmujących różnego rodzaju budynki o znacznej 

wartości – i to nawet jeśli nie stosują one żadnych optymalizacji podatkowych! 

Źródło: Marcin Mroziuk, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Nie będzie prostego połączenia JPK 

i deklaracji VAT 
Minister finansów podpisał rozporządzenie, w którym określił, jakie dane podatnicy będą musieli 

wykazywad w nowym pliku JPK_VAT po włączeniu do niego danych z deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Samą 

likwidację deklaracji przewiduje opublikowana wcześniej nowelizacja VAT z 4 lipca br. (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1520). 

Zmiany mają wejśd w życie od 1 kwietnia 2020 r. – dla dużych podatników i od 1 lipca przyszłego roku 

– dla pozostałych. 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 
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