
 

 

Jak stosowad podzieloną płatnośd przy 

zamówieniach powyżej 15 tys. zł 
Podstawą do zamieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności" jest wykazana 

na niej wartośd brutto, a nie wartośd samego zamówienia. 

Potwierdza to interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 19 

grudnia 2019 r. (0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ). 

Źródło: Aleksandra Bogumił, Rzeczpospolita 

 

Owocowe dni bez związku z działalnością 

gospodarczą 
Pracodawca nie odliczy VAT z faktur dokumentujących zakup owoców dla pracowników. Uwzględni 

natomiast podatek od kart MultiSport. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji z 30 grudnia 2019 r. (0114-KDIP1-

1.4012.603. 2019.1.IZ) w jaki sposób pracodawca powinien rozliczad benefity dla pracowników i 

współpracowników. Sprawa dotyczyła spółki z branży chemicznej, która zatrudnia ponad 400 osób i 

chce byd postrzega jako atrakcyjny i rzetelny pracodawca. Dlatego zapewnia pracownikom dwa 

owocowe dni w tygodniu oraz możliwośd korzystania z kart MultiSport. Spółka wyjaśniła, że 

pracownicy mają bezpłatny dostęp do owoców w godzinach pracy. Dostawca wystawia spółce faktury 

VAT z dołu za dany miesiąc ze stawką 5 albo 8 proc. Spółka jako pracodawca ponosi całą odpłatnośd. 

Źródło: Monika Pogroszewska, Rzeczpospolita 

 

Zakład to nie zawsze stałe miejsce prowadzenia 

działalności 
Zagraniczne firmy działające na naszym rynku powinny ustalid, czy mają w Polsce stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestia ta wpływa na rozliczenia VAT zarówno ich, jak 

również ich polskich kontrahentów. 

Źródło: Adam Sękowski, Rzeczpospolita 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1419846-Jak-stosowac-podzielona--platnosc-przy-zamowieniach-powyzej-15-tys-zl.html#.XhwQP8hKhPY
https://archiwum.rp.pl/artykul/1419843-Owocowe-dni-bez-zwiazku--z-dzialalnoscia-gospodarcza.html#.XhwQQMhKhPY
https://archiwum.rp.pl/artykul/1419847-Zaklad-to-nie-zawsze-stale-miejsce-prowadzenia-dzialalnosci.html#.XhwQTshKhPY


 

 

Zaliczka na PIT pracownika na mikrorachunek 

firmy 
Od stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wprowadzenia indywidualnych rachunków 

bankowych. Ledwie przepisy weszły w życie, a już pojawiają się pierwsze wątpliwości 

przedsiębiorców. 

Źródło: Krzysztof Wiesław Żukowski, Rzeczpospolita 

Zbycie praw do znaku z wyższymi kosztami 
Do wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich do znaku towarowego (wraz z 

prawem do jego zgłoszenia do rejestracji) przysługują 50-proc. koszty uzyskania przychodów – orzekł 

NSA. 

Źródło: Magdalena Majkowska,Dziennik Gazeta Prawna 

 

Najważniejsze przepisy przejściowe 
Tabelaryczna ściągawka na 2020 rok. 

Źródło: Magdalena Sobczak, Marcin Mroziuk, Dziennik Gazeta Prawna 

 

Zmiany w transakcjach międzynarodowych (cz. I) 
Dopiero co podatnicy zdążyli przystosowad się do zmian w zakresie mechanizmu podzielonej 

płatności czy obowiązków nałożonych przez przepisy o Białej Liście, a już pojawiły się kolejne. Od 1 

stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywad nowe regulacje wynikające z przepisów unijnych w zakresie 

dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stawki 0 proc. VAT, rozliczania 

transakcji łaocuchowych, a także procedury magazynu konsygnacyjnego. 

Źródło: Agnieszka Smolioska-Wiśnioch, Marek Bielawski, Rzeczpospolita 

 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1419839-Zaliczka-na-PIT-pracownika--na-mikrorachunek-firmy.html#.XhwQUMhKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57155,13-stycznia-2020/70015,Gazeta-Prawna/709873,Zbycie-praw-do-znaku-z-wyzszymi-kosztami.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57155,13-stycznia-2020/70016,Podatki-i-ksiegowosc/709868,Najwazniejsze-przepisy-przejsciowe.html
https://archiwum.rp.pl/artykul/1419983-Zmiany-w-transakcjach--miedzynarodowych-(cz-I).html#.Xh5RF8hKhPY


 

 

Mieszkanie jest przychodem pracownika 

oddelegowanego 
NSA nieoczekiwanie orzekł, że z samego faktu zamieszkiwania poza stałym miejscem pobytu nie 

wynika, że pracownik używa lokalu, w którym został zakwaterowany, w celach służbowych. Tym 

samym pracownicy uzyskują w ten sposób przysporzenie majątkowe. Autorami artykułu są Aneta 

Surmiak oraz Aleksandra Karczmarska – doradcy podatkowi w Deloitte Doradztwo Podatkowe. 

Źródło:  Aleksandra Karczmarska, Aneta Surmiak,Rzeczpospolita 

 

Są wyjątki od splitpaymentu i zapłaty na rachunki 

z białej listy 
Najnowsze interpretacje indywidualne dotyczące nowych obowiązków podatkowych potwierdzają to, 

co minister finansów stwierdził już w grudniowych objaśnieniach. 

Źródło:Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna   

 

Minister wyjaśni ulgę dla młodych 
Do 24 stycznia br. można zgłaszad uwagi do opublikowanego właśnie projektu objaśnieo dotyczących 

zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia. Ulga obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. 

Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna  

 

 

https://archiwum.rp.pl/artykul/1419979-Mieszkanie-jest-przychodem-pracownika-oddelegowanego.html#.Xh5Q-shKhPY
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57158,16-stycznia-2020/70041,Gazeta-Prawna/710317,Sa-wyjatki-od-split-paymentu-i-zaplaty-na-rachunki-z-bialej-listy.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57158,16-stycznia-2020/70041,Gazeta-Prawna/710317,Sa-wyjatki-od-split-paymentu-i-zaplaty-na-rachunki-z-bialej-listy.html
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57158,16-stycznia-2020/70041,Gazeta-Prawna/710318,Minister-wyjasni-ulge-dla-mlodych.html

