
 

 

 

Podatek u źródła, czyli stan niepewności. 

W firmach i MF 
Na miejsca, gotowi i… macie jeszcze pół roku na przygotowania. W taki sposób minister finansów już 

dwukrotnie potraktował firmy, które wypłacają zagranicznym kontrahentom odsetki, dywidendy lub 

należności za licencje bądź niektóre usługi niematerialne. Teraz okres przejściowy ma się skooczyd 31 

grudnia 2019 r., więc płatnicy CIT powinni byd przygotowani na to, że od stycznia 2020 r. będą 

musieli od razu pobierad podatek, jeżeli tego rodzaju płatności na rzecz jednego podatnika 

przekroczą w ciągu roku 2 mln zł. Szkopuł w tym, że nie ma najmniejszej pewności, jakie regulacje 

będą obowiązywad za półtora miesiąca!  

Skoro dwa razy w ostatniej chwili zawieszono stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła, to 

czy można mied pewnośd, że nie wydarzy się to po raz trzeci? Trudno zrozumied, czemu fiskus lubi 

trzymad podatników w blokach startowych, ale nie należy się spodziewad, że odpowiednie 

rozporządzenie zostanie opublikowane z wyprzedzeniem. 

Źródło: Marcin Mroziuk, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Obowiązkowy splitpayment nie zabije firm 
Od listopada podzielona płatnośd VAT jest obowiązkowa dla niektórych firm.  Skarg na razie nie 

słychad– mówi szef jednej z organizacji pracodawców. Piotr Skwirowski 

Split payment, czyli podzielona płatnośd VAT, pojawił się w polskim prawie w połowie 2018 r. – 

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jeden ze sposobów przeciwdziałania nadużyciom i 

oszustwom podatkowym. Umożliwia organom podatkowym monitorowanie i blokowanie pieniędzy 

na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez 

kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem – tłumaczył rząd. 

Źródło: Rzeczpospolita 

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56956,15-listopada-2019/69618,Tygodnik-Gazeta-Prawna/707022,Podatek-u-zrodla-czyli-stan-niepewnosci.W-firmach-i-MF.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1416287-Obowiazkowy-split-payment-nie-zabije-firm.html


 

 

PCC od bitcoinów: fiskus chce podatku  

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy zakupu kryptowalut tylko od połowy 

2018 r. Wcześniejsze transakcje nie zostały zwolnione z daniny.  

Najnowsza interpretacja skarbówki może byd dużym zaskoczeniem dla inwestorów. Wynika z niej, że 

zaniechanie poboru daniny dotyczy transakcji dokonywanych od połowy 2018 r., ale nie 

wcześniejszych. 

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 

 

Akcyza na alkohol i papierosy idzie w górę 
Rząd przyjął w czwartek w trybie obiegowym i od razu wysłał do Sejmu projekt ustawy zakładającej 

wzrost stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe o 10 proc. Jak podaje na swojej stronie 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dzięki temu w 2020 roku budżet zyska dodatkowe ok. 1,7 mld zł. 

Źródło: Rzeczpospolita 

 

Nawet o 30 proc. wyższy VAT za niestosowanie 

podzielonej płatności 
Brak oznaczenia faktury informacją „mechanizm podzielonej płatności", mimo istnienia takiego 

obowiązku, spotka się z negatywnymi konsekwencjami. Odpowie także nabywca, który nie zapłacił za 

nią w splitpayment. 

1 listopada br. ustawodawca wprowadził obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

(MPP) w pewnych sektorach gospodarki. Chodzi o dostawy towarów i świadczenie usług (złom, 

surowce wtórne, odpady, wyroby ze stali i metali kolorowych, komputery przenośne, telefony 

komórkowe), które zasadniczo objęte były do tej pory reżimem odwrotnego obciążenia oraz 

dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD 

i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne, folia typu stretch). Dodatkowo obligatoryjnym mechanizmem 

podzielonej płatności objęte zostały także transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do 

pojazdów silnikowych, węgiel i  produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i 

akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1416414-PCC-od-bitcoinow:-fiskus-chce-podatku.html#.XdHZJFdKhPY
https://archiwum.rp.pl/artykul/1416290-Akcyza-na-alkohol--i-papierosy-idzie-w-gore.html#.Xc5QefvQhN0


 

 

objęty obligatoryjnym MPP znajduje się w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Trzeba przy tym 

pamiętad, że MPP może byd stosowany tylko do transakcji między podatnikami VAT. 

Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita 

 

W okresie przejściowym split payment nie 

dotyczy wszystkich transakcji 
Czy przepisy o obowiązkowym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności trzeba będzie stosowad 

do wszystkich płatności dokonywanych od 1 listopada 2019 r.? Czy też w przypadku płatności 

dotyczących transakcji dokonanych do kooca października 2019 r. nie będzie to konieczne? 

Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Magazyn konsygnacyjny uregulowany 

w dyrektywie VAT 
Od prawie roku w przepisach unijnych znajdują się regulacje odnoszące się do magazynu typu call-off 

stock. Wejdą one w życie 1 stycznia 2020 r. i do tego czasu paostwa członkowskie muszą je 

zaimplementowad. 

Do niedawna instytucja magazynu konsygnacyjnego nie była uregulowana wprost w unijnych 

przepisach podatkowych. Komisja Europejska dopuszczała natomiast uproszczenia rozliczeo w 

transakcjach z wykorzystaniem magazynów konsygnacyjnych, a paostwa członkowskie mogły 

wprowadzad uprzywilejowane zasady rozliczania na zasadzie dobrowolności. 

Źródło: Alicja Ziółek, Rzeczpospolita 

 

Od listopada niższy VAT na e-booki 
Stawka podatku od towarów i usług na elektroniczne książki została obniżona  z 23 do 5 proc., 

natomiast w przypadku e-prasy z 23 do 8 proc. 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1416324-Nawet-o-30-proc-wyzszy-VAT--za-niestosowanie-podzielonej-platnosci.html#.XdHZ9VdKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56947,4-listopada-2019/69577,Podatki-i-ksiegowosc/706289,W-okresie-przejsciowym-split-payment-nie-dotyczy-wszystkich-transakcji.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1416333-Magazyn-konsygnacyjny-uregulowany-w-dyrektywie-VAT.html#.XdHZ81dKhPY


 

 

Stosownie do art. 98 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa VAT), obniżoną stawkę VAT 

można stosowad do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w 

załączniku nr III  

do dyrektywy VAT. Wśród nich są wymienione książki drukowane. 

Źródło: Michał Szczech, RP 

 

Zerwanie kontraktu nie oznacza obowiązku 

zapłaty VAT 
Jeśli nie doszło do odbioru prac budowlanych i do zapłaty, a kontrahenci toczą ze sobą spór, 

najczęściej sądowy, to obowiązek podatkowy w VAT powstanie dopiero z chwilą przelewu, a więc po 

zakooczeniu konfliktu – wynika z wyroku NSA 

Sprawa dotyczyła stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2014 r., ale ma znaczenie również dla obecnych 

rozliczeo firm budowlanych. Chodziło o hiszpaoską spółkę, która realizowała w Polsce kontrakt na 

rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Spółka miała wybudowad obwodnicę 

oraz linię tramwajową, ale w praktyce ich nie dokooczyła. Wykonała je częściowo, po czym umowy 

zostały rozwiązane lub wygasły. Dodatkowo toczy się spór o wynagrodzenie za wykonane prace. 

Źródło:Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Zbywając udziały, możesz stracid ulgę 

Jeśli spółka przekroczy limit przychodów, to nie będzie mogła płacid niższego podatku dochodowego.  

Fiskus zaostrzył stanowisko w sprawie zasad liczenia limitu przychodów decydującego o tym, czy 

firma może płacid niższy podatek. Pokazuje to interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 

który zmienił wcześniejsze, korzystne dla podatników stanowisko dyrektora KIS. 

Źródło: Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1415384-Od-listopada-nizszy-VAT-na-e-booki.html#.Xb_OJehKhPZ
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56957,18-listopada-2019/69622,Gazeta-Prawna/707079,Zerwanie-kontraktu-nie-oznacza-obowiazku-zaplaty-VAT.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1416326-Zbywajac-udzialy-mozesz--stracic-ulge.html#.XdHZ_ldKhPY

