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LEGISLACJA

DEKLARACJA IMPORTOWA VAT-IM
6 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 27 lutego 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019, poz.415).
Rozporządzenie zawiera nowy wzór deklaracji VAT-IM oraz VAT-IM/A, które zostały dostosowane do zmian
w ustawie o VAT dotyczących stawek podatkowych.

INFOMACJA O WNT ŚRODKA TRANSPORTU (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 12 kwietnia 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu. Projekt znosi
obowiązek opatrywania pieczęcią informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu, oraz wymóg
podawania REGON we wzorze informacji VAT-23. W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość
stosowania dotychczasowego wzoru zawiadomienia, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r., co pozwoli podatnikom
na korzystanie do końca roku z dotychczasowych wzorów zawiadomienia, a tym samym nie będą musieli
zmieniać w ciągu roku programów komputerowych. Planowane wejście w życie 1 czerwca 2019 r.

WYWÓZ NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 12 kwietnia 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego. Projekt znosi obowiązek
opatrywania pieczęcią dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu
z terytorium RP na terytorium innego państwa członkowskiego oraz podawania REGON we wzorze dokumentu
VAT-22. W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość stosowania dotychczasowego wzoru
zawiadomienia, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. Planowane wejście w życie 1 czerwca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ Z TERYTORIUM KRAJU (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4 kwietnia 2019 r. projekt rozporządzenia w sprawie wzoru
zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania
w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Projekt rozporządzenia znosi obowiązek opatrywania
zawiadomienia pieczęcią. W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się możliwość stosowania
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dotychczasowego wzoru zawiadomienia, nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r. Planowane wejście w życie
1 czerwca 2019 r.

VAT OD IMPORTU (PROJEKT)
Trwają konsultacje społeczne do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń
regulacyjnych. Projekt stanowi realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz przewiduje
wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń o charakterze
administracyjnym. Projekt przewiduje m. in. zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług polegające
na rozszerzeniu możliwości rozliczania podatku VAT od towarów importowanych na zasadach ogólnych, tj.
co do zasady do 25 dnia następnego miesiąca, zamiast obecnego, restrykcyjnego terminu wynoszącego 10 dni
od odprawy celnej (albo od dnia wydania decyzji celnej). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu propozycja
ta zmierza do zwiększenia wolumenu i wartości importu odprawianego przez polskie porty przeładunkowe,
w szczególności zwiększeniu ich konkurencyjności wobec portów zagranicznych pod względem rozwiązań
z zakresu rozliczania VAT. Planuje się, że nowe rozwiązanie wejdzie w życie 1 czerwca 2019 r.

NOWE WZORY INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 27 marca 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od
nieruchomości. Z dniem 1 lipca 2019 r., w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym,
uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostanie powierzone ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych. Określone wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.
Projektowane rozporządzenie określa wzór:
1) informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załącznik nr 1 do
rozporządzenia;
2) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach
opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach
opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników (ZIN3), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
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5) deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu (ZDN-1), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
z opodatkowania (ZDN-2), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.
Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

ULGA NA ZAKUP KAS FISKALNYCH (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 18 kwietnia 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez
podatnika. Projektowane rozporządzenie określa nowe zasady stosowania „ulgi” z tytułu zakupu kas
rejestrujących przez podatników, a także zasady zwrotu tej „ulgi” w sytuacji nienależnego jej wykorzystania.
Zgodnie z projektowanymi regulacjami odliczenie może być dokonane w jednej deklaracji VAT, w stosunku
do każdej kasy rejestrującej, na którą przysługuje odliczenie z tytułu zakupu kasy online. Zmiana ta stanowi
uproszczenie w stosunku do uregulowań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163).
Według aktualnych regulacji kwotę wydaną na zakup kasy można było odliczyć w pełnej wysokości tylko
w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, a zatem do wysokości kwoty podatku
podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja 2019 r.

ODLICZENIE VAT NA SAMOCHODY (WNIOSEK DO KE)
W odpowiedzi na zapytanie Związku Dealerów Samochodowych Ministerstwo Finansów w piśmie z 19 marca
2019 r. poinformowało, że na początku roku wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o kolejną derogację
dotyczącą ograniczenia odliczenia VAT na pojazdy samochodowe, paliwo i inne wydatki eksploatacyjne.
Zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE 2016/1867 z 11 października 2016 r., w celu dalszego przedłużenia
derogacji (o kolejne okresy 2020-2022) Polska obowiązana była złożyć taki wniosek do 1 kwietnia 2019 r.
Wniosek jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Europejską.

KASY FISKALNE ON-LINE
1 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 675). Ustawa zawiera regulacje dotyczące kas fiskalnych,
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w tym nowych kas on-line oraz reguluje utworzenie systemu teleinformatycznego - Centralnego Repozytorium
Kas, umożliwiającego automatyczne przesyłanie danych dotyczących transakcji zarejestrowanych w kasach online. Nowelizacja zakłada, że kasy on-line będą stosowane obligatoryjnie od 1 stycznia 2020 r. w odniesieniu do:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania,
bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz
motorowerów, b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników
spalinowych. Z kolei od 1 lipca 2020 r. kasami on-line mają być objęte: a) usługi związane z wyżywieniem
wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług
w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, b) sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych
z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych. Od 1 stycznia 2021 r. kasy
on-line będą musieli wprowadzić podatnicy świadczący usługi: a) fryzjerskie, b) kosmetyczne i kosmetologiczne,
c) budowlane, d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, e) prawnicze,
f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.
Pozostali podatnicy będą mogli używać kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, które nie
umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.
Jednakże pamięci fiskalne w kasach papierowych nie będą mogły być wymieniane od dnia wejścia w życie
ustawy, które ma nastąpić 1 maja 2019 r. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od należnego podatku kwotę
wydaną na zakup nowych kas rejestrujących w wysokości 90 proc. ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej
jednak niż 700 zł. Homologacje dla kas z kopią papierową mają być ważne do 31 sierpnia 2019 r. natomiast kas
z elektronicznym zapisem kopii - do końca 2022 r. Po tych terminach możliwy będzie jedynie zakup kas online,
co oznacza, że od stycznia 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani wymienić kasy i stosować kasy
online.
Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kasy-fiskalne-online

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KAS FISKALNYCH (PROJEKT)
Projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z 14 listopada 2018 r. jest nadal na etapie opiniowania.
Rozporządzenie zawiera szczegółowe, techniczne przepisy dotyczące wszystkich kas fiskalnych, w tym nowych
kas online. Projekt w aktualnej wersji wprowadza zmiany dotyczące m.in. zasad wydawania paragonów oraz
programowania stawek VAT, w tym obowiązek wydania paragonu przed zapłatą, a nie jak dotychczas – po
przyjęciu zapłaty za towar czy usługę. Ten ostatni przepis, jako wysoce kontrowersyjny, prawdopodobnie
zostanie usunięty w związku z uwagami zgłoszonymi przez środowisko MŚP. Ponadto projekt wprowadza regułę
sztywnego przypisania stawek VAT do wszystkich oznaczeń literowych przewidzianych w kasie rejestrującej (od
„A” do „G”), a nie jak dotychczas - wyłącznie do litery „A”. Projektowane przepisy wprowadzają ponadto
obowiązkowy przegląd techniczny kas w przypadku wznowienia działalności gospodarczej zawieszonej
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na podstawie ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Podatnicy będą też obowiązani zapoznać
osoby prowadzące u nich ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu
fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków, co będzie musiało zostać potwierdzone podpisanym
oświadczeniem. Wejście w życie nowych przepisów, przewidziane w projekcie na 1 stycznia 2019 r. zostało
przesunięte.

ZAWIADOMIENIE O RYCZAŁCIE OD ODSETEK I DYSKONTA (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 21 marca 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie przedłużenia terminu do zawiadamiania o dokonaniu wyboru opodatkowania zryczałtowanym
podatkiem dochodowym od osób prawnych kwoty odsetek oraz dyskonta, wypłacanych w ramach emisji danej
serii obligacji. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustaw o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193) podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnego
zryczałtowanego opodatkowania (3%) od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii
obligacji, są obowiązani zawiadomić o tym wyborze, w formie pisemnej, właściwego naczelnika urzędu
skarbowego, nie później niż do 31 marca 2019 r. Projektowane rozporządzenie przedłuża ten termin do końca
czerwca 2019 r. w celu umożliwienia skorzystania z tego uprawnienia większej liczbie podatników.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA CIT I WPŁATY PODATKU
27 kwietnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku
podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 788).
Rozporządzenie przedłuża do 31 października 2019 r. termin do:


złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT8AB),



wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu
a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy
rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed 1 lipca 2019 r.
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PRZESYŁANIE INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu
przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z projektem, informacje
o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości mogą być
przesyłane z wykorzystaniem: 1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), lub 2) innego
systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu
jednostki samorządu terytorialnego. Informacje i deklaracje są opatrywane: 1) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo 2) podpisem osobistym, albo 3) podpisem zaufanym. Rozporządzenie ma wejść w życie z
1 lipca 2019 r.

UPROSZCZONA APA (PROJEKT)
Ministerstwo Finansów opublikowało 22 marca 2019 r. projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących
podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Ustawa w sposób kompleksowy
reguluje uprzednie porozumienia cenowe (APA), oraz wprowadza możliwość zawierania uproszczonych
porozumień cenowych. Otrzymanie decyzji APA wyłącza stosowanie ograniczenia kosztów uzyskania
przychodów wynikającego z art. 15e ustawy o CIT. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje dotyczące
uproszczonej APA:


uproszczone porozumienie cenowe ma być wydawane dla transakcji dotyczących zakupu usług o niskiej
wartości dodanej oraz opłat za korzystanie lub prawo do korzystania ze znaku towarowego lub wiedzy
(informacji) związanej ze zdobytym doświadczeniem, nadającej się do wykorzystania w działalności
przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how);



zakres informacji wymaganych we wniosku o wydanie uproszczonego APA ma być ograniczony
i dostosowany do specyfiki transakcji z umożliwieniem składania oświadczeń zamiast przedstawiania dużej
liczby dokumentów;



okres obowiązywania uproszczonego APA nie może być dłuższy niż 3 lata podatkowe, z możliwością jego
odnawiania na kolejne okresy, każdorazowo nie dłuższe niż 3 lata podatkowe, jeżeli elementy
uproszczonego porozumienia cenowego nie uległy istotnej zmianie;



uproszczone APA nie będą wydawane dla transakcji zakończonych przed dniem złożenia wniosku oraz
w przypadku, gdy udział dochodów wnioskodawcy w przychodach, w co najmniej dwóch latach podatkowych
w okresie trzech ostatnich zakończonych lat podatkowych jest niższy niż 1%. Projektowane przepisy
wprowadzają nadto wymóg utrzymania udziału dochodów w przychodach na poziomie nie niższym niż 1%
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w dwóch pierwszych latach okresu, na jakie zostało wydane uproszczone porozumienie cenowe.
Niedotrzymanie tego warunku spowoduje, że uproszczone APA nie obowiązuje. Wprowadzenie tego
wymogu ma na celu ograniczenie możliwości występowania o uproszczone APA przez podmioty, które
ponoszą stratę lub wykazują niewielki udział dochodów w przychodach;


postępowanie w sprawie uproszczonej APA ma trwać maksymalnie 3 miesiące, a wysokość opłaty od
wniosku o wydanie uproszczonej APA oraz od wniosku o jego odnowienie ma być zryczałtowana i wynosić
20 000 złotych;



w przeciwieństwie do uprzednich porozumień cenowych, na możliwość złożenia wniosku o zawarcie
uproszczonego APA nie będą miały wpływu toczące się postępowania podatkowe, kontrole podatkowe,
kontrole celno-skarbowe i postępowania przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z projektowanymi przepisami toczące się obecnie postępowania o wydanie APA będą mogły zostać
na wniosek podatnika zmienione w tryb uproszczony. Projektowane przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2019 r.

ULGA NA ZŁE DŁUGI W CIT i PIT (PROJEKT)
Rada Ministrów pracuje na ostatecznym kształtem projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia zatorów płatniczych, opublikowanego 8 marca 2019 r. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie tzw.
„ulgi na złe długi” w podatkach dochodowych (PIT i CIT). Ulga ma polegać na możliwości pomniejszenia przez
wierzyciela podstawy opodatkowania (CIT/PIT) o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została
uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego
w umowie lub na fakturze. Skorzystanie z ulgi będzie możliwe na zasadach podobnych jak w podatku VAT,
tj. dłużnik i wierzyciel muszą być czynnymi podatnikami VAT, a ponadto dłużnik nie będzie w trakcie
postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji. Ulga będzie mogła być stosowana również
w przypadku, gdy dłużnik lub wierzyciel posiadają w Polsce zakład podatkowy. Po stronie dłużnika powstanie
natomiast obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania CIT/PIT o kwotę zobowiązania, które nie zostało
uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.
Ministerstwo Finansów 12 kwietnia 2019r. zaproponowało modyfikację przedmiotowego projektu poprzez
wprowadzenie ograniczenia możliwości stosowania ulgi na złe długi w przypadku, kiedy dłużnik wielokrotnie nie
reguluje swoich zobowiązań w stosunku do tego samego wierzyciela w określonym horyzoncie czasowym, co
miałoby przyczynić się do zawężenia możliwości wystąpienia nadużyć w zakresie stosowania przedmiotowej
korekty. Ponadto wyłączenie możliwości stosowania ulgi na złe długi ma dotyczyć wszystkich podmiotów
powiązanych w rozumieniu ustawy o PIT i CIT a nie tylko transakcji handlowych dokonywanych w ramach grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.
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WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH
Ustawa z 15 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz
niektórych innych ustaw została opublikowana w Dz. U. z 2019 r., poz. 694. Ustawa zawiera zmiany w zakresie
informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów - Country-by-Country Reporting
(CBC). Zmodyfikowano m.in. definicję grupy podmiotów oraz sposób kalkulacji kwoty progowej w przypadku,
gdy rok obrotowy obejmuje okres inny niż 12 miesięcy. Nowelizacja ustala kwotę progową skonsolidowanych
przychodów w wysokości 3 250 000 000 zł – w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe w złotych. Natomiast termin na złożenie deklaracji CBC-P wynosi najpóźniej trzy
miesiące od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów (poprzednio najpóźniej
w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego).
Projektowana ustawa przewiduje nadto zmiany do Ordynacji podatkowej polegające na wprowadzeniu
obowiązku podawania dodatkowych danych w razie wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji
podatkowej, która może wywierać skutki transgraniczne.
Ustawa wprowadza ponadto wymóg dodatkowej weryfikacji rachunków finansowych otwartych w okresie między
1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r., w zakresie, w jakim nie zostało to zrobione zgodnie z Dyrektywą oraz
standardem automatycznej wymiany informacji OECD. Instytucje finansowe będą musiały przed 30 czerwca
2019 r. wystąpić do klientów o informacje dotyczące ich rezydencji. Planuje się że ustawa, poza nielicznymi
wyjątkami, wejdzie w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia.

ZBIORCZA DEKLARACJA PCC (PROJEKT)
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 15 kwietnia 2019 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt określa wzór
zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-4) oraz nowe załączniki do
deklaracji:


informacja o pozostałych podatnikach (PCC-4/A), która będzie składana gdy po stronie nabywcy wystąpi
więcej niż jeden podmiot,



informacja podatnika o wysokości podatku według poszczególnych gmin (PCC-4/B), która będzie składana,
gdy podatnik nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium RP, albo aktualny adres siedziby lub
miejsca zamieszkania podatnika jest inny niż adres w dniu dokonania czynności cywilnoprawnych objętych
deklaracją.

Planuje się wejście w życie nowego rozporządzenia 1 lipca 2019 r.
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DOPŁATY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH (PROJEKT)
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Energii
w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków
Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przewidujący dopłaty na zakup pojazdów między innymi energią
elektryczną lub wodorem. Zgodnie z projektem dopłata nie będzie trafiała do nabywcy uprzywilejowanego
pojazdu lecz do sprzedawcy. W celu otrzymania dopłaty sprzedawca będzie musiał wykazać, że sprzedał pojazd
po obniżonej cenie.

TEST PRZEDSIĘBIORCY
24 kwietnia 2019 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na
lata 2019-2022 (WPFP), którego głównym elementem jest aktualizacja programu konwergencji. Plan zakłada
m.in. kontynuację uszczelniania systemu podatkowego. Projekt Planu przewidywał tzw. „test przedsiębiorcy”,
który miałby pozwolić na ocenę, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego
opodatkowania podatkiem liniowym 19%. W ostatecznej wersji Planu zrezygnowano wprawdzie z tego zapisu,
jednak znalazła się tam zapowiedź planowanych od 2020 r. „istotnych zmian o charakterze systemowym", wśród
których możemy znaleźć m.in. zapowiedź działań w obszarze podatków mających na celu „uszczelnieniu
kwalifikacji przychodów do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza”. Zgodnie z przyjętym dokumentem
„Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministrem Inwestycji i Rozwoju
oraz Radą Dialogu Społecznego wypracują konsensualne regulacje uszczelniające (...), minimalizując
ingerencję w swobodę wyboru modelu, w którym przedsiębiorcy prowadzą swoją aktywność gospodarczą”.
Zatem weryfikacja przedsiębiorców nadal występuje w Planie i ma być możliwa dzięki zmianie definiowania
przychodów przedsiębiorców w ustawie o PIT. Zgodnie z Planem zmiany te miałyby wejść w życie 1 stycznia
2020 r.

OBJAŚNIENIA INNOVATION BOX (PROJEKT)
Ministerstwo Finansów rozpoczęło 12 kwietnia 2019 r. konsultacje podatkowe projektu objaśnień podatkowych
dotyczących stosowania przepisów regulujących w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku
dochodowym od osób fizycznych stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatkowej od dochodów uzyskanych
z praw własności intelektualnej: „Projekt objaśnień podatkowych do konsultacji podatkowych dotyczących
preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box”. Jak
wskazano w projekcie - przepisy o IP Box to novum w polskim systemie prawa podatkowego, co oznacza, że nie
ma jeszcze wykształconej praktyki, a nawet teorii stosowania tych przepisów w Polsce. Praktyka stosowania
tych przepisów dopiero się wykształci. W konsekwencji, celem Objaśnień IP Box jest przedstawienie
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prawidłowego rozumienia przepisów o IP Box tak, by od początku konstytuowała się jak najlepsza praktyka
stosowania tych przepisów, tj. jak najbardziej przewidywalna i jednolita oraz oparta na odpowiednich metodach
wykładni prawa podatkowego. Uwagi można zgłaszać w terminie do 10 maja 2019 r. mailem na adres:
ipbox.konsultacje@mf.gov.pl.

MINIMALNY PODATEK OD BUDYNKÓW – WYJAŚNIENIA
Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej wyjaśnienie zasad rozliczania i płacenia
podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalny podatek dochodowy), które odnosi się do pozycji 213 i 214
formularza CIT-8(26) składanego za 2018 r. Zdaniem MF w sytuacji, gdy podatek obliczony według zasad
ogólnych zgodnie z art. 19 ustawy o CIT nie występuje lub jest niższy od minimalnego podatku dochodowego,
wówczas minimalny podatek dochodowy - w całości lub części - nie może podlegać zwrotowi jako nadpłata.
Natomiast w sytuacji, w której podatnik wpłacił większą kwotę podatku minimalnego niż należna i jednocześnie
nie odliczył jej od podatku obliczonego na podstawie art. 19 ustawy o CIT, może wystąpić o zwrot tej różnicy
składając stosowny wniosek na podstawie art. 24b ust. 15 ustawy o CIT.

NOWY PROGRAM WSPÓŁDZIAŁANIA (PROJEKT)
Ministerstwo Finansów poinformowało o konsultacjach podatkowych dotyczących zasad tzw. Programu
Współdziałania, opartego o wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące
cooperative compliance. Program ma na celu oparcie współpracy pomiędzy Krajową Administracją Skarbową
i największymi podatnikami na wzajemnym zaufaniu, przejrzystości i pewności działania. Jak czytamy
w uzasadnieniu - istotnym elementem konsultacji są Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, których
wprowadzenie jest jednym z warunków przystąpienia do Programu Współdziałania. Prace dotyczą również
zasad audytu podatkowego przeprowadzanego przez Szefa KAS, a także zasad współpracy pomiędzy Krajową
Administracją Skarbową i podatnikami, którzy podpiszą umowę o współdziałanie. Zaproponowane rozwiązanie
ma umożliwić podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach pewności w zakresie zagadnień
podatkowych i zapewnić szereg korzyści wynikających z przystąpienia do Programu. Podsumowanie
i zakończenie konsultacji jest planowane na 27 czerwca 2019 r.

NOWA WERSJA STRUKTURY JPK_FA(2)
Na stronie Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej została opublikowana nowa struktura
logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Dotyczy ona JPK (jednolitego
pliku kontrolnego) dla faktur VAT i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. Dodatkowo na stronie MF-KAS
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opublikowano dokumentację struktury (w formacie pdf) oraz broszurę informacyjną, która opisuje zmiany
wprowadzone w porównaniu do poprzedniej wersji struktury.

ZMIANY W OBSŁUDZE PODPISU PRZEZ WTYCZKĘ E-DEKLARACJE
Redakcja Portalu Podatkowego poinformowała 8 kwietnia 2019 r. o zmianach w nowych zestawach do podpisu
elektronicznego wydawanych od marca 2019 r. przez Centrum Certyfikacji KIR. Nowe zestawy do podpisu
elektronicznego (e-podpis) wydawane od marca 2019 r. przez Centrum Certyfikacji KIR wymagają wykonania
przez użytkowników wszystkich zaleceń podanych w dokumentacji (oprogramowanie, instrukcje) dostępnej dla
użytkowników na stronie KIR Szafir. W szczególności w dokumentach:


Instrukcja i aktywacja karty



Instrukcja uruchomienia (wersja skrócona)



Instrukcja konfiguracji kart CryptoCard Graphite w aplikacji JPK Ministerstwa Finansów

Więcej informacji nt. nowych kart i ich obsługi jest dostępnych również na stronie KIR Szafir w sekcji Pytania
i odpowiedzi.

JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp. K.
North Gate Tower
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym biuletynie są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie
celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej,
w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność
tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów
zawartych w biuletynie.

T: +48 22 246 00 30
F: +48 22 246 00 31
E: office@jara-law.pl
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