
 

 

 

Limit 150 tys. przy leasingu obejmuje też 

nieodliczoną częśd VAT 
VAT od raty kapitałowej, nieodliczony od podatku należnego, nie może byd w całości kosztem 

uzyskania przychodów, jeżeli przekroczony zostanie ustawowy pułap 150 tys. zł 

Chodzi o obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania 

przychodów rat od leasingu samochodów osobowych – do kwoty 150 tys. zł. Spółka, która wystąpiła 

o interpretację, chciała się upewnid, jak rozliczad w takim przypadku nieodliczony VAT. Samochód, 

który wzięła w leasing (operacyjny), miał byd przeznaczony do działalności mieszanej. Z związku z 

takim sposobem użytkowania auta spółka miała prawo odliczad od VAT należnego tylko 50 proc. 

podatku naliczonego. 

Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Kompensata bez splitpayment 
1 listopada wejdzie w życie tzw. splitpayment. Obowiązek stosowania podzielonej płatności będzie 

dotyczył podatników nabywających towary lub usługi wrażliwe wskazane w załączniku nr 15 do 

ustawy o VAT, gdy kwota brutto z faktury przekroczy 15 tys. zł. Ministerstwo w odpowiedzi na 

pytanie Rzeczpospolitej wskazuje, że nabywca musi posiadad rachunek rozliczeniowy, tylko wtedy, 

gdy będzie stosował podzieloną płatnośd, czyli przy zakupach powyżej 15 tys. zł. Dodatkowo 

wskazuje, że nie jest możliwe zrealizowanie splitpaymentu za pomocą karty kredytowej. 

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 

 

 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56937,23-pazdziernika-2019/69543,Gazeta-Prawna/705689,Limit-150-tys.-przy-leasingu-obejmuje-tez-nieodliczona-czesc-VAT.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1412721-Obowiazkowy-split-payment-nie-grozi-malym-firmom.html#.XYxJz-QUng8


 

 

 

Uczciwy eksporter nie ucierpi z powodu 

zagranicznego oszusta 
Przedsiębiorca, który sprzedał towar nieuczciwemu kontrahentowi spoza Unii Europejskiej, zachowa 

prawo do stawki 0 proc. VAT, jeśli sam dochował należytej staranności.Tak wynika z wyroku 

Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej spółki Unitel. 

Spór z fiskusem dotyczył rozliczenia sprzedaży telefonów komórkowych na Ukrainę. Urzędnicy 

skarbowi ustalili w trakcie kontroli, że towary trafiły wprawdzie za granicę, ale do innych podmiotów 

niż nabywcy wykazani na fakturach. Uznali więc, że nie był to eksport objęty 0 proc. VAT. Zażądali 

więc od polskiej firmy 23 proc. podatku, tak jak od każdej dostawy krajowej. 

Taką wykładnię potwierdził WSA w Warszawie. Orzekł, że telefony trafiły do podmiotów, których 

celem były oszustwa podatkowe i to zarówno na rzecz ukraioskiego, jak i polskiego fiskusa. 

W skardze kasacyjnej od tego wyroku spółka zwróciła uwagę, że spełniła wszystkie warunki eksportu. 

Przede wszystkim telefony bezspornie opuściły terytorium UE. Urzędnicy nie powinni więc 

kwestionowad prawa do stawki 0 proc. VAT tylko dlatego, że naruszone zostały warunki formalne i 

nabywcą okazał się inny podmiot niż określony na fakturze. 

Źródło: Andrzej Nikooczyk, Mariusz Szulc, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna  

 

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 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56934,21-pazdziernika-2019/69533,Gazeta-Prawna/705488,Uczciwy-eksporter-nie-ucierpi-z-powodu-zagranicznego-oszusta.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56890,2-wrzesnia-2019/69352,Podatki-i-ksiegowosc/702027,Czy-biala-lista-VAT-nie-wyblaknie.html


 

 

 

Importerzy nie muszą informowad szefa KAS o 

preferencjach 
Nie trzeba powiadamiad o korzystaniu z procedury uproszczonej VAT przy imporcie towarów lub 

umieszczeniu ich w składzie celnym – wyjaśniło MF w odpowiedzi na pytania DGP 

W praktyce w obu przypadkach podatnicy uzyskują korzyści podatkowe. Zgodnie z art. 33a ustawy o 

VAT, w przypadku procedury uproszczonej przy imporcie towarów można wykazad podatki należny i 

naliczony w jednej deklaracji VAT-7. 

– Jest to więc rozliczenie bezkosztowe, podatnik nie musi wpłacad podatku od importu. To poprawia 

jego płynnośd finansową kosztem Skarbu Paostwa – wskazuje Krzysztof Burzyoski, doradca 

podatkowy i partner w BTTP 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna  

 

Fiskus zaufa i odpuści kontrole 
Od lipca 2020 r. będzie istniała możliwośd współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. 

To skutek nowelizacji ordynacji podatkowej. – Z kontaktów z przedsiębiorcami widzę, że takie umowy 

mogą się cieszyd powodzeniem– wskazuje Tomasz Rolewicz, partner w EY. Zastrzega jednak, że wiele 

zależy od powodzenia programu pilotażowego i od tego, kto do niego wejdzie. Tomasz Rolewicz 

dodaje, że takie rozwiązanie dobrze działa np. w Holandii, Wielkiej Brytanii czy Słowenii. – Gdyby się 

okazało, że i u nas ten system działa jak należy, można by pomyśled o zwiększeniu korzyści dla 

podatnika, bo według dzisiejszych przepisów są stosunkowo niewielkie – postuluje ekspert. 

Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita 

 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56935,22-pazdziernika-2019/69539,Gazeta-Prawna/705578,Importerzy-nie-musza-informowac-szefa-KAS-o-preferencjach.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1414720-Fiskus-zaufa-i-odpusci-kontrole.html#.Xa_pv-QUng8


 

 

 

VAT płaci ten, kto zbywa lokal 
Spółka deweloperska, która kupiła nieruchomośd w budowie od innego dewelopera, jest 

zobowiązana odprowadzid VAT od zaliczek na poczet późniejszej dostawy lokali, mimo tego że 

rozliczył go już pierwotny inwestor. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt I FSK 1273/17. 

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Fundacje złożą papierowy CIT-8 także za 2018 r. 
Na podstawie ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw m.in. fundacje i stowarzyszenia, od 25 października, ponownie złożą roczne 

zeznania w postaci papierowej. Taka możliwośd będzie dotyczyła również rozliczenia za 2018 r. 

Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Będzie wyższy podatek dla zalegających z 

płatnościami 
1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie zmiany związane z ograniczaniem zatorów płatniczych. Nowe 

regulacje wprowadzają podatkową ulgę dla wierzyciela, natomiast dla dłużnika sankcję. Dodatkowo 

skrócono terminy płatności przy transakcjach, w których wierzycielem jest mniejsza firma, a 

dłużnikiem duży przedsiębiorca. Zdaniem ekspertów nadchodzące zmiany są istotne i firmy powinny 

rzetelnie się do nich przygotowad. 

Źródło:Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 

 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56938,24-pazdziernika-2019/69547,Gazeta-Prawna/705755,VAT-placi-ten-kto-zbywa-lokal.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56938,24-pazdziernika-2019/69547,Gazeta-Prawna/705753,Fundacje-zloza-papierowy-CIT-8-takze-za-2018-r..html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1414821-Bedzie-wyzszy-podatek--dla-zalegajacych-z-platnosciami.html#.XbEpv-QUng8
https://archiwum.rp.pl/artykul/1414821-Bedzie-wyzszy-podatek--dla-zalegajacych-z-platnosciami.html#.XbEpv-QUng8


 

 

 

Podatek nie zależy od woli wynajmującego 
Podatnik, który wynajmuje kilkadziesiąt lokali, prowadzi działalnośd gospodarczą, nawet jeśli 

nieruchomości nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. O prowadzeniu działalności decydują 

obiektywne kryteria z ustawy o PIT, a nie wola podatnika. Tak uznał NSA w wyroku o sygn. akt II FSK 

1581/18. 

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Montaż nie zawsze zwiększa wartośd środka 

trwałego 

Firma, która montuje kupione systemy alarmowe przy pomocy własnych pracowników, nie musi 

rozliczad kosztów ich wynagrodzeo poprzez odpisy amortyzacyjne – orzekł NSA. 

Stwierdził, że poczta może odliczad od przychodu całośd wynagrodzenia w dacie wypłaty. Spór w tej 

sprawie toczyła z fiskusem Poczta Polska. We wniosku o interpretację podała, że kupuje systemy 

zabezpieczające, takie jak sygnalizacja włamania i napadu, telewizja dozorowa i kontrola dostępu.. 

Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56938,24-pazdziernika-2019/69547,Gazeta-Prawna/705760,Podatek-nie-zalezy-od-woli-wynajmujacego.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56938,24-pazdziernika-2019/69547,Gazeta-Prawna/705759,Montaz-nie-zawsze-zwieksza-wartosc-srodka-trwalego.html

