
 

 

 

Auto na firmę w całości w kosztach 
Wydatki na zakup samochodu można w 100 proc. rozliczyd w działalności, nawet jeśli jeździmy nim 

też prywatnie. 

Ta interpretacja ucieszy wszystkich, którzy kupują samochód osobowy na firmę. Fiskus potwierdził, że 

wykorzystywanie auta także poza działalnością nie wyklucza rozliczenia wydatku na jego nabycie w 

podatkowych kosztach. I to w całości. 

Źródło: Przemysław Wojtasik, RP 

 

Kilka dni na wznowienie spraw karuzelowych 
Do 15 listopada podatnicy mogą składad wnioski o wznowienie postępowania, jeśli fiskus wykorzystał 

przeciw nim dowody zebrane w sprawie innej firmy. 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący węgierskiej spółki Glenkore (sygn. C-

189/18) to szansa dla polskich podatników, których fiskus pozbawił prawa do odliczenia VAT na 

podstawie dowodów zebranych w sprawie np. ich kontrahenta. Nawet jeśli ich sprawa została już 

zakooczona decyzją ostateczną, mogą się starad o wznowienie postępowania. 

Źródło: Monika Pogroszewska, RP 

 

Przepisy o podatku u źródła będą zmieniane 

w I kwartale 2020 r. 
Ministerstwo Finansów nie wyklucza nowelizacji przepisów o podatku u źródła, a także zmian w 

finalnej wersji objaśnieo podatkowych w tej sprawie. Potwierdził to w odpowiedzi na pytania DGP. 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 

 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1415860-Auto-na-firme-w-calosci-w-kosztach.html#.XcUU5FdKhPY
https://archiwum.rp.pl/artykul/1415850-Kilka-dni-na-wznowienie-spraw-karuzelowych.html#.XcUU7ldKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56950,7-listopada-2019/69589,Gazeta-Prawna/706600,Przepisy-o-podatku-u-zrodla-beda-zmieniane-w-I-kwartale-2020-r..html


 

 

Fiskus uszczelnia przepisy, podatnicy mają 

problemy 
Firmy boją się współpracy z tymi, których nie ma na białej liście albo nie mogą stosowad split 

payment. 

Od 1 września br. działa rejestr podatników VAT, tzw. biała lista. Od 1 listopada split payment 

(podzielona płatnośd) jest obowiązkowy przy rozliczaniu transakcji powyżej 15 tys. zł dotyczących 

wrażliwych towarów bądź usług, np. elektroniki czy robót budowlanych. Co jest wspólnego w tych 

zmianach? Mają zapobiegad wyłudzeniom VAT i sprawiają wiele problemów podatnikom. 

Źródło: Przemysław Wojtasik, RP 

 

Konwencja MLI odstrasza od optymalizacji 
Coraz więcej paostw przystępuje do wielostronnej konwencji MLI. W efekcie częśd Polaków 

pracujących za granicą, np. w Austrii i Wielkiej Brytanii, będzie musiało złożyd PIT w Polsce 

Chodzi o konwencję mającą na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu 

zysku, w skrócie zwaną konwencją MLI (z ang. Multilateralconvention to implement tax treaty-

relatedmeasures to preventbaseerosion and profit shirting). 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 

 

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 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1415670-Fiskus-uszczelnia-przepisy-podatnicy-maja-problemy.html#.XcIAK-hKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56948,5-listopada-2019/69581,Gazeta-Prawna/706398,Konwencja-MLI-odstrasza-od-optymalizacji.html
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


 

 

Eksporter towarów musi dochowad należytej 

staranności 
Odmowa zastosowania zerowej stawki VAT z powodu oszustwa na szkodę wspólnego systemu tego 

podatku oznacza, że transakcja nie podlega opodatkowaniu. Eksporterowi nie będzie więc 

przysługiwad prawo od odliczenia VAT naliczonego. 

Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 października 2019 r. 

(C‑653/18) w sprawie Unitel Sp. z o.o. 

Źródło: Emilia Wolnowska, RP 

 

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. 

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 

 

B+R daje duże korzyści, ale nie bez problemów 
W rozliczeniach za 2018 r. zaledwie 12 proc. firm z innowacyjnych sektorów skorzystało z ulgi na 

działalnośd badawczo-rozwojową – wynika z raportu firmy Ayming Polska. 

Chod ustawodawca już kilka lat temu zdecydował się na wprowadzenie podatkowej zachęty dla firm 

inwestujących w innowacyjnośd, początkowo wzbudzała ona więcej wątpliwości niż zachwytów.  

Z czasem, po kolejnych nowelizacjach, ulgą innowacyjną obecnie znaną jako B+R, czyli na działalnośd 

badawczo-rozwojową, interesuje się coraz więcej przedsiębiorstw. Zwłaszcza, że od rozliczeo za 2018 

r. mają możliwośd uwzględnienia aż 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Z raportu 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1415395-Eksporter-towarow-musi-dochowac-nalezytej-starannosci.html#.Xb_ORehKhPZ
https://archiwum.rp.pl/artykul/1415384-Od-listopada-nizszy-VAT-na-e-booki.html#.Xb_OJehKhPZ


 

 

przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Ayming Polska wynika jednak, że nadal ulga B+R nie 

cieszy się dużą popularnością. W rozliczeniach za 2018 r. skorzystało z niej zaledwie 12 proc. firm z 

tzw. innowacyjnych sektorów. To 3 proc. więcej niż w badaniu z roku poprzedniego. 

Źródło: Aleksandra Tarka, RP 

 

Programiści zapłacą 5-proc. PIT 
Podatnicy prowadzący własny biznes, którzy tworzą programy komputerowe, mogą skorzystad z IP 

Box – potwierdza fiskus w licznych interpretacjach. Muszą jednak uważad, bo czeka na nich wiele 

pułapek 

IP Box to ulga, która została wprowadzona z początkiem tego roku. Polega na objęciu 5-proc. stawką 

dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), czyli m.in. z patentów, praw 

ochronnych na wynalazek, na wzór użytkowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego, a nawet 

autorskiego prawa do programu komputerowego. 

Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Do raportowania może byd zmuszony zwykły 

Kowalski  
Wątpliwości wokół schematów podatkowych mogą prowadzid do absurdów. Jeśli wczytad się  

w przepisy, to może się okazad, że obowiązek informacyjny dotyczy zwykłych osób fizycznych – 

wskazują eksperci. 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) to jedno z największych wyzwao podatkowych tego 

roku, zarówno dla doradców, jak i podatników. O tym, że również sama administracja skarbowa nie 

radzi sobie z natłokiem zalewających ją informacji w tym zakresie, pisaliśmy ostatnio w artykule 

„Firmy zgłaszają więcej, niż powinny” (DGP nr 210/2019). 

Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1415390-B+R-daje-duze-korzysci--ale-nie-bez-problemow.html#.Xb97cuhKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56947,4-listopada-2019/69576,Gazeta-Prawna/706299,Programisci-zaplaca-5-proc.-PIT.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/56947,4-listopada-2019/69576,Gazeta-Prawna/706308,Do-raportowania-moze-byc-zmuszony-zwykly-Kowalski.html

