
 

 

 

Opłaca się wykupid samochód po leasingu 
Przedsiębiorca, który nabył leasingowane auto na cele prywatne, nie zapłaci PIT od jego późniejszej 

sprzedaży. Wystarczy poczekad pół roku. Fiskus nie chce też VAT, gdyż jest to zbycie majątku 

osobistego. 

Po zakooczeniu umowy leasingu przedsiębiorca może zwykle wykupid firmowe auto po korzystnej 

cenie, uwzględniającej dotychczasowe spłaty. Skarbówka potwierdza, że można je sprzedad później  

bez podatku, jeśli będą spełnione dwa warunki. Po pierwsze, podatnik nie może po wykupie 

wykorzystywad samochodu na potrzeby prowadzonej działalności. Po drugie, musi poczekad pół roku 

od nabycia, czyli od daty wykupu z leasingu. 

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 

 

Na kodyfikację przyjdzie poczekad 
Nowa ordynacja podatkowa, która miała uporządkowad stosunki podatników z urzędami, nieprędko 

wróci do Sejmu. 

Pięcioletnie prace nad nową ordynacją podatkową mogą pójśd na marne. Chod jej obszerny projekt – 

liczący 798 artykułów – został zgłoszony do Sejmu w czerwcu br., posłowie nie zdążyli go uchwalid 

przed koocem kadencji. Teraz Ministerstwo Finansów też nie pali się do szybkiego wznowienia prac  

nad tą ważną kodyfikacją, chod ma do dyspozycji gotowy projekt. „Rzeczpospolita" zapytała MF  

o dalsze losy projektu. Z odpowiedzi udzielonej przez rzecznika Pawła Jurka dowiadujemy się, że 

projekt „wymaga szczegółowego przeglądu m.in. pod kątem jego aktualności w świetle niedawno 

uchwalonych zmian do obowiązujących przepisów oraz konieczności zapewnienia odpowiedniego 

okresu vacatio legis". 

Źródło: Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita 

 

 

 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1417297-Oplaca-sie-wykupic-samochod-po-leasingu.html#.XeS1tZNKjIU
https://archiwum.rp.pl/artykul/1417418-Na-kodyfikacje-przyjdzie-poczekac.html#.XeS1e5NKjIU


 

 

 

Z czyjej kieszeni powinien byd zapłacony podatek 

u źródła 
Zasadą jest, że ciężar zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych ponosi podatnik, 

który otrzymuje kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o potrącony WHT (z ang. Witholding Tax).  

W praktyce jednak dośd często dochodzi do sytuacji, kiedy to polski płatnik, a nie jego zagraniczny 

kontrahent, bierze na siebie ciężar tej daniny. 

Źródło: Katarzyna Trzópek, Natalia Stępieo, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Nowe obowiązki dla branży paliwowej coraz 

bliżej 
Minister aktywów paostwowych podpisał długo oczekiwane rozporządzenie, które na nowo określa, 

którzy przedsiębiorcy paliwowi muszą wystąpid o koncesję lub wpisad się do tzw. rejestru podmiotów 

przywożących. 

Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Płatności kartą inaczej w białej liście, inaczej w 

split paymencie 
Podejście MF jest niekonsekwentne, ale takie mamy przepisy. Eksperci wskazują jednak, że polskie 

regulacje o obowiązkowym MPP, które narzucają płatnośd przelewem, mogą byd niezgodne z 

unijnym prawem. 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna  

 

 

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57007,2-grudnia-2019/69730,Podatki-i-ksiegowosc/707801,Z-czyjej-kieszeni-powinien-byc-zaplacony-podatek-u-zrodla.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57007,2-grudnia-2019/69734,Gazeta-Prawna/707821,Nowe-obowiazki-dla-branzy-paliwowej-coraz-blizej.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57007,2-grudnia-2019/69730,Podatki-i-ksiegowosc/707799,Platnosci-karta-inaczej-w-bialej-liscie-inaczej-w-split-paymencie.html


 

 

 

Podatnicy nie muszą się obawiad 

dokumentowania WDT 
Regulacje UE nie wprowadzą od 1 stycznia 2020 r. dodatkowych rygorów dla polskich firm w zakresie 

dowodów na przemieszczenie towaru, wymaganych dla zastosowania stawki zero proc. VAT  

do wewnątrzwspólnotowej dostawy. 

Źródło: Michał Szamborski, Rzeczpospolita 

 

Bez dachu, ścian i instalacji nie ma preferencyjnej 

stawki 
Deweloper, który znajdzie klienta na dopiero co rozpoczętą budowę domu jednorodzinnego, nie 

może sprzedad inwestycji na tym etapie z 8 proc. VAT jak dla mieszkaniówki. 

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który odmówił preferencyjnej 

stawki przy sprzedaży domu jednorodzinnego na wczesnym etapie budowy. W precedensowym 

wyroku NSA uznał, że z obniżonej 8-proc. stawki VAT zarezerwowanej dla budownictwa 

mieszkaniowego nie można skorzystad, gdy dom nie ma jeszcze ścian czy dachu. 

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 

 

Podatek u źródła od miasta od nabycia usług 

ratingowych 
Sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może byd wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje  

lub dyskwalifikuje daną usługę jako należącą lub nie do katalogu świadczeo podlegających 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1417290-Podatnicy-nie-musza-sie-obawiac-dokumentowania-WDT.html#.XeS1vZNKjIU
https://archiwum.rp.pl/artykul/1417419-Bez-dachu-scian-i-instalacji-nie-ma-preferencyjnej-stawki.html#.XeS1dJNKjIU
https://archiwum.rp.pl/artykul/1417446-Podatek-u-zrodla-od-miasta-od-nabycia-uslug-ratingowych.html#.XeYHeJNKjIU


 

 

 

Wszystko zostanie w rodzinie 
Zakooczyły się prekonsultacje w sprawie fundacji rodzinnych. Ta nowa instytucja prawna wprowadzi 

istotne narzędzie w planowaniu sukcesyjnym. W tej chwili przedsiębiorcy muszą wybierad między 

jedną z form spółek czy struktur holdingowych a zagranicznymi fundacjami rodzinnymi. Mogą 

modyfikowad zapisy umowy spółki lub/i tworzyd umowy rodzinne lub konstytucję firmy rodzinnej. Te 

drugie nie mają jednak wystarczającej mocy wiążącej pod względem prawnym. Niespodziewane 

wydarzenia, rozwody, związki partnerskie nie pozwalają też na pewne ułożenie przyszłej struktury 

właścicieli.  

Pewnym rozwiązaniem dla nestorów chcących zabezpieczyd firmę rodzinną przed rozdrobnieniem 

własności w kolejnych pokoleniach jest opcja przekazania jej własności do fundacji rodzinnej. 

Źródło: Michał Wojtas, Rzeczpospolita 

 

Albo zakład, albo odrębny podatnik 
Usługi nabywane przez zagraniczne zakłady polskiej spółki powodują co do zasady powstawanie 

przychodów opodatkowanych podatkiem u źródła – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. 

Źródło: Magdalena Majkowska, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Wydanie interpretacji może trwad 

w nieskooczonośd 
Nie może byd tak, że gdy dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwraca się do szefa KAS o opinię,  

czy w sprawie może wchodzid w grę klauzula o unikaniu opodatkowania, to nie wiążą go żadne 

terminy. 

Źródło: Magdalena Majkowska, Alicja Sarna,Dziennik Gazeta Prawna 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1417517-Wszystko-zostanie-w-rodzinie.html#.XeYHPZNKjIU
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57031,4-grudnia-2019/69816,Gazeta-Prawna/707970,Albo-zaklad-albo-odrebny-podatnik.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57031,4-grudnia-2019/69816,Gazeta-Prawna/707966,Wydanie-interpretacji-moze-trwac-w-nieskonczonosc.html


 

 

 

Klasyfikacja, kompleksowośd i cena 
Czynnośd składająca się z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym i ekonomicznym  

nie powinna byd sztucznie rozdzielana, celem uniknięcia naruszenia funkcjonalności systemu VAT – 

wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

Źródło: Katarzyna Wieczorek-Puławska,Dziennik Gazeta Prawna 

 

WDT nie zależy od zapłaty za towar 
Jeśli dostawa towaru do innego kraju UE została zrealizowana, to jest to wewnątrz wspólnotowa 

dostawa towarów (WDT), nawet jeśli kontrahent okazał się oszustem i nie zapłacił polskiemu 

sprzedawcy – orzekł WSA w Warszawie. 

Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Pod koniec grudnia trzeba rozliczyd 

fundusz socjalny  
Wyjątkowo w tym roku, bo już po raz czwarty, trzeba pochylid się nad wyliczeniami związanymi  

z odpisami na ZFŚS. Do kooca tego miesiąca należy dokonad ich korekty do faktycznej przeciętnej  

liczby zatrudnionych, ale uwzględniając przy tym dwie kwoty bazowe. 

Źródło: Magdalena Sobczak, Dziennik Gazeta Prawna 

 

W 2020 r. „mały ZUS” jeszcze niższy 
W przyszłym roku obowiązywad będzie obniżony współczynnik do naliczenia podstawy składek. 

Przedsiębiorca, który w 2019 r. osiągał przychody porównywalne z tymi z 2018 r., zapłaci  

mniej na ZUS. 

Źródło: Joanna Kalinowska, Rzeczpospolita 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1417498-Klasyfikacja-kompleksowosc-i-cena.html#.XedacOhKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57032,5-grudnia-2019/69821,Gazeta-Prawna/708046,WDT-nie-zalezy-od-zaplaty-za-towar.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57032,5-grudnia-2019/69819,Kadry-i-place/708028,Pod-koniec-grudnia-trzeba-rozliczyc-fundusz-socjalny.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1417584-W-2020-r-%E2%80%9Emaly-ZUS%E2%80%9D-jeszcze-nizszy.html#.Xeiqe-hKhPY


 

 

 

Przy najmie można wpaśd w split payment 
Po 1 listopada remont wynajmowanego lokum może byd pułapką, bo może się okazad, że VAT  

z niektórych faktur musi trafid na osobne konto. 

W praktyce w obowiązkowy split payment mogą wpaśd setki osób, które czerpią zyski z najmu. 

Wystarczy, że zrobią większy remont wynajmowanego mieszkania czy domu i mogą dostad fakturę  

w podzielonej płatności, z której VAT powinien trafid od razu na specjalne konto. Problem tylko w 

tym, że w wielu przypadkach zwykły wynajmujący nie będzie miał technicznej możliwości wywiązania 

się z obowiązku. 

Źródło: Aleksandra Tarka, Rzeczpospolita 

 

JPK już pomaga wykrywad oszustwa. 

A fiskus wprowadza kolejne zmiany 
Nowy JPK_VAT jest przedstawiany jako uproszczenie dla podatników i rzeczywiście dzięki niemu nie 

będzie trzeba np. składad dodatkowych załączników do deklaracji, bo wystarczy zaznaczenie 

odpowiednich pół w zmodyfikowanym JPK. Jednak przy okazji fiskus chce też zyskad dodatkowe dane, 

których nie zawierały ani deklaracje VAT, ani dotychczasowe JPK_VAT. Już teraz dane pozyskiwane z 

plików pozwalają organom na wykrycie wielu nieprawidłowości w rozliczeniach, a po zmianach 

narzędzie będzie jeszcze skuteczniejsze. 

A co to oznacza dla firm? Będą musiały nie tylko dostosowad oprogramowanie do nowych wymogów, 

lecz także wdrożyd istotne zmiany w procedurach wewnętrznych. 

Źródło: Łukasz Zalewski, Marcin Mroziuk, Dziennik Gazeta Prawna 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1417757-Przy-najmie-mozna-wpasc-w-split-payment.html#.XeoC5uhKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57033,6-grudnia-2019/69825,Tygodnik-Gazeta-Prawna/708110,JPK-juz-pomaga-wykrywac-oszustwa.-A-fiskus-wprowadza-kolejne-zmiany.html

