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LEGISLACJA 

  

OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT I MATRYCA STAWEK VAT  

9 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw wprowadzającą obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w pewnych 

sektorach gospodarki, nową matrycę stawek VAT oraz instytucję wiążącej informacji stawkowej. Najważniejsze 

regulacje: 

 obowiązkowy MPP będzie stosowany do transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł dokonywanej 

z przedsiębiorcą, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i obejmie 150 pozycji towarów i usług 

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, w tym m.in. paliwa, stal i wyroby stalowe, złom, odpady, metale 

szlachetne i nieszlachetne, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części 

i akcesoria, tablety, smartfony, konsole, części do samochodów i motocykli, roboty budowlane;  

 nieopłacenie kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w obowiązkowym mechanizmie podzielonej 

płatności będzie obarczone sankcją w wys. 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze; 

 obligatoryjnym MPP objęci zostaną zarówno polscy podatnicy jak i podmioty niemające siedziby w Polsce, 

co oznacza, że podmioty te będą obowiązane do posiadania rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT 

prowadzonego w oparciu o przepisy polskiego prawa bankowego;  

 wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia na fakturze informacji o stosowaniu obligatoryjnego 

mechanizmu podzielonej płatności; 

 zmiany w PIT i CIT, zgodnie z którymi zapłata z pomięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej 

płatności nie będzie uznawana za koszt podatkowy – przy czym zmiany te będą  miały zastosowanie do 

zapłaty należności począwszy od  roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2019 r.; 

 zmiany w KKS, które przewidują kary grzywny za dokonanie płatności kwoty wynikającej z faktury 

z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności - do 720 stawek dziennych, 

a w przypadku mniejszej wagi, karę grzywny za wykroczenie skarbowe; 

 ustawa wprowadza nową matrycę stawek VAT – nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami 

obniżonymi 8% i 5% (nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy) oparte na CN oraz PKWiU 2015, „przełożenie” 

obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług); 

 wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego 

podatnikom większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych transakcji, 
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Ustawa ma wejść w życie 1 listopada 2019 r. za wyjątkiem przepisów o PIT i CIT, które wchodzą w życie 

1 stycznia 2020 r.  

 

CENTRALNY REJESTR FAKTUR I DEKLARACJE JPK_VAT  

1 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1520). Najważniejsze regulacje obejmują: 

 powstanie Centralnego Rejestru Faktur, którego celem ma być analiza i kontrola prawidłowości 

wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania 

„pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych; 

 zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K, przez nową formę pliku JPK_VAT, który będzie się składał z części 

deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, a podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem 

podatku VAT będą składać jeden plik zawierający deklarację oraz ewidencję VAT. Zmiany mogą wymagać 

dostosowania używanych systemów informatycznych do nowych rozwiązań; 

 wprowadzenie kary pieniężnej w wys. 500 zł za każdy błąd zidentyfikowany w przesłanym pliku JPK_VDEK, 

przy czym jeżeli podatnik złoży w ciągu 14 dni od wezwania urzędu skarbowego korektę ewidencji, w której 

poprawi/wyeliminuje błędy, wówczas uniknie kary pieniężnej w stosunku do błędów, które wyeliminował; 

 wprowadzenie indywidualnego rachunku podatkowego dla każdego podatnika i płatnika, na który będą 

dokonywane wpłaty należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących 

dochód budżetu państwa; 

 nowelizację definicji pierwszego zasiedlenia, do którego będzie dochodzić nie tylko na skutek oddania 

budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również 

w razie rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne - zmiana ta stanowi realizację wyroku TSUE z dnia 

16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16; 

 doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT 

w przypadku składania tzw. deklaracji zerowych, tj. takich, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani 

zakupy; 

 uzależnienie możliwości wystawienia faktury VAT na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości 

dodanej do paragonu z kasy fiskalnej, pod warunkiem że zawiera on numer (NIP), za pomocą którego 

nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; 

 wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników, którzy dokonują dostaw 

na odległość (sprzedaż internetowa) takich towarów jak np. sprzęt elektroniczny i elektryczny, radiowo-
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telewizyjny i gospodarstwa domowego, dokonują sprzedaży części do pojazdów samochodowych 

i motocykli, świadczących usługi ściągania długów; 

 opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości przez organy egzekucyjne lub komornika, gdy na skutek 

braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika nie można potwierdzić spełnienia warunków 

zastosowania zwolnień od podatku VAT.  

Ustawa wejdzie w życie  1 września 2019 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych 

terminach. 

 

NOWY WYKAZ PODATNIKÓW VAT - ZAPŁATA TYLKO NA RACHUNEK Z WYKAZU 

1 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018).  

 ustawa przewiduje utworzenie elektronicznego wykazu podatników VAT jako jednej bazy zawierającej 

wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Wykaz zawierał będzie podstawowe dane o podatniku, 

w tym daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako 

podatnika VAT;  

 nowością jest umieszczenie w Wykazie numerów rachunków bankowych podatników w bankach lub 

SKOK wskazanych przez podatników w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 

aktualizacyjnym. Nowelizacja zawiera zmiany do ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT, zgodnie z 

którymi płatności powyżej 15 tys. zł dokonane na rzecz podatnika VAT na rachunek inny niż zawarty w 

Wykazie nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Sankcji tych będzie można uniknąć poprzez 

poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta w, terminie 3 dni, o zapłacie 

należności na rachunek nie zawarty w Wykazie; 

 zapłata na inny rachunek niż podany w Wykazie spowoduje także odpowiedzialność solidarną nabywcy 

za zaległości podatkowe VAT sprzedawcy. Będzie ona jednak wyłączona w razie dokonania zapłaty 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub złożenia stosownej informacji naczelnikowi US 

kontrahenta.  

Ustawa wejdzie w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem  zmian w PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej, 

które mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 
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MAGAZYNY CALL-OFF STOCK ORAZ TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE (PROJEKT) 

MF opublikowało projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz Kodeksu karnego 

skarbowego, mające na celu  dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4 

grudnia 2018 r. Projekt zakłada m.in. modyfikacje dotyczące zasad korzystania z magazynów typu call-off stock 

oraz transakcji łańcuchowych. 

 projekt przewiduje dwie procedury magazynu typu call-off stock: na terytorium kraju (rozdział 3a) i 

na terytorium innego państwa UE (rozdział 3b). Odnoszą się one do sytuacji, w której w chwili transportu 

(wysyłki) towarów do innego państwa członkowskiego dostawca zna już tożsamość ich nabywcy. Aktualne 

przepisy w takim przypadku wymagają od dostawcy dokonania identyfikacji do celów VAT w państwie 

członkowskim przybycia towarów. Dzięki wprowadzeniu jednolitej w ramach UE procedury magazynu 

typu call-of stock, w ramach przywozu podatnik zagraniczny będzie mógł nie wykazywać WDT w kraju 

wysyłki i zarazem nie wykazywać WNT w kraju przeznaczenia transportowanych towarów. W efekcie 

pozwoli to pominąć obowiązki związane z rejestracją i rozliczeniem VAT w kraju usytuowania magazynu 

typu call-off stock, a obowiązki te przejmie podmiot pobierający towary z magazynu call-off stock i to on 

rozpozna WNT od przedmiotowych towarów; 

 projekt wprowadza wynikającą z Dyrektywy VAT zasadę, zgodnie z którą w ramach dostaw 

łańcuchowych, transport ma być przypisany wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego. 

Wyjątkiem od tej reguły będzie przyporządkowanie transportu do dostawy dokonanej przez podmiot 

pośredniczący, jednakże pod warunkiem, że podmiot ten przekaże swojemu dostawcy numer identyfikacyjny 

VAT nadany mu przez państwo członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane. 

Nowelizacja wprowadza nadto nową definicję podmiotu pośredniczącego, którym będzie inny niż pierwszy 

w kolejności, dostawca towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem 

osoby trzeciej działającej na jego rzecz. 

Nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. 

 

ULGA NA ZŁE DŁUGI W CIT i PIT  

Prezydent podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów 

płatniczych. Ustawa zwiera zmiany do ustaw o PIT i CIT dotyczące tzw. “ulgi na złe długi”. Ulga ma polegać na 

możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania (PIT lub CIT) 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. Po stronie dłużnika 
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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. Ustawa zobowiązuje przedsiębiorców będących podatnikami, których dane indywidualne podlegają 

publikacji przez Ministra Finansów (grupy kapitałowe i podatników, których przychód przekracza rocznie 50 mln 

euro), do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznego sprawozdania o stosowanych 

terminach zapłaty. Ustawa ma wejść z dniem 1 stycznia 2020 r. poza nielicznymi wyjątkami. 

 

PODATEK VAT OD IMPORTU  

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych opublikowana 

w Dz.U. poz. 1495 przewiduje zmiany w zasadach rozliczania podatku VAT od importu. Zgodnie z nadanym tą 

ustawą nowym brzmieniem art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów 

w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych 

towarów. Rozwiązanie to, jak podkreśla resort przedsiębiorczości, ma wzmocnić pozycję polskich portów 

w konkurencji z zagranicznymi. Dziś obowiązuje restrykcyjny termin płatności VAT od importu, który wynosi 

10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej. W ustawie zostało zaproponowane rozliczenie 

na zasadach ogólnych (co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7). Zmiany 

w zakresie rozliczania VAT w imporcie wejdą w życie 1 lipca 2020 r.  

 

ZMIANY CIT I MDR (PROJEKT) 

RCL opublikowało nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt 

stanowi implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 

2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (dyrektywa 

ATAD 2), oraz dyrektywy Rady (UE) 2018/8222 z 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16UE w zakresie 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających 

zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dyrektywa MDR). Celem wprowadzenia nowych przepisów dyrektywy 

ATAD 2 jest zwiększenie odporności polskiego rynku, a tym samym rynku UE, na rozbieżności w kwalifikacji 

struktur hybrydowych. W zakresie dyrektywy MDR projekt przewiduje objęcie obowiązkiem retrospektywnego 

raportowania transgranicznych schematów podatkowych również wspomagającego, który - w terminie do 30 

czerwca 2020 r. - będzie obowiązany zaraportować transgraniczny schemat podatkowy jeżeli pierwszej 

czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Obowiązek ten powstawać będzie jedynie w odniesieniu do tych schematów podatkowych transgranicznych, 
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które dotychczas nie zostały zaraportowane przez promotorów lub korzystających. Planowane zmiany mają 

wejść w życie 1 stycznia 2020 r. poza nielicznymi wyjątkami.  

 

EWIDENCJA I DEKLARACJE VAT (PROJEKT)  

Trwa opiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. 

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych ewidencją i deklaracjami, które mają być 

przesyłane w formie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem 

elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencji VAT. 

Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla 

deklaracji i ewidencji). Wszyscy podatnicy będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym 

lub kwartalnym, bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji 

VAT-7 (VAT-7K). Planowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.  

 

MOBILNE KASY FISKALNE (PROJEKT) 

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących 

mających postać oprogramowania. Projektowane przepisy umożliwiają stosowanie przez podatników VAT 

(czynnych/zwolnionych) kas rejestrujących w postaci oprogramowania, które będzie można zainstalować 

w urządzeniach mobilnych jak np. smartfon czy tablet. Projekt określa również minimalne wymagania techniczne 

skierowane do producentów odnośnie wymagań aplikacji obsługującej taką kasę. Nowe przepisy mają 

obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.  

 

ZMIANY STAWEK PIT (PROJEKT)  

Do Sejmu został skierowany projekt ustawy obniżający stawkę PIT z 18 do 17 proc. oraz podnoszący ponad 

dwukrotnie pracownicze koszty uzyskania przychodów. W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów 

ustawy o PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% 

na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł. Przy obliczaniu zaliczek 

na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) będzie stosowana kwota 

zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Obniżona stawka podatku (17%), będzie miała zastosowanie do 

dochodów opodatkowanych według skali podatkowej uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.  
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PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ (PROJEKT) 

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma 

przywrócić ten podatek od 1 września 2019 r. W projekcie przewiduje się zmianę art. 11a ustawy o podatku od 

sprzedaży detalicznej, który zawieszał pobieranie tego podatku do 31 grudnia 2019 r. W konsekwencji 

projektowana nowelizacja przywraca stosowanie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do przychodów ze 

sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 września 2019 r. 

 

API WYKAZU PODATNIKÓW VAT 

Ministerstwo Finansów udostępniło opis interfejsu programistycznego API Wykazu podatników VAT. Nowy 

wykaz podatników VAT to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz 

wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Interfejs programistyczny API jest obecnie w fazie testów 

wewnętrznych i może jeszcze ulec zmianom. Dane do pobrania będą publikowane codziennie i będą 

aktualizowane raz na dobę w dni robocze. Informacje będą szyfrowane parami NIP-Numer Rachunku. Będzie 

można weryfikować status podatnika na podstawie udostępnionego algorytmu. Opis algorytmu i sposobu 

korzystania z zaszyfrowanej listy opisany będzie na stronie internetowej Wykazu.  

  

ULGA W PIT DLA OSÓB DO 26 ROKU ŻYCIA  

1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1394). Ustawa wprowadza nowe zwolnienie w 

podatku PIT dla przychodów z pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, oraz z umów zlecenia, o 

których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, uzyskanych przez osobę fizyczną do ukończenia 26. roku życia, przy 

czym decydował będzie wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie na moment zawarcia umowy, 

czy wykonywania pracy. Zwolnienie ograniczone będzie limitem kwotowym, tj. począwszy od przychodów 

uzyskanych w 2020 r. roczny limit wynosił będzie 85 528 zł (przychody uzyskane do tej wysokości będą 

zwolnione z podatku), natomiast w odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia wynosił 

będzie 5/12 tej kwoty, czyli 35 636,67 zł, z uwagi na fakt, iż zwolnienie weszło w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma 

zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Do dochodów podlegających opodatkowaniu (ponad 

kwotę korzystającą ze zwolnienia) podatnicy mogą również stosować tzw. kwotę wolną. Nowe przepisy 

obowiązują od 1 sierpnia 2019 r. 
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UPRZEDNIE POROZUMIENIA CENOWE APA ( PROJEKT) 

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 

uprzednich porozumień cenowych (APA) został przekazany do opinii Biura Legislacji. Najważniejsze 

regulacje: 

 wprowadzenie nowego mechanizmu zapewniającego ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach UE, który został przewidziany w dyrektywie 

Rady 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów 

dotyczących podwójnego opodatkowania oraz uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego 

opodatkowania,  

 przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji zawartej dotychczas w Ord.Pod. dotyczącej uprzednich 

porozumień cenowych ( APA), 

 możliwość wnioskowania przez zagraniczny podmiot, zamierzający dopiero utworzyć powiązany podmiot 

krajowy, który będzie prowadził działalność gospodarczą na terytorium Polski, 

 rozszerzenie czasu wnioskowania o odnowienie decyzji APA do 6 m-cy po upływie okresu obowiązywania 

APA, 

 stworzenie podstaw prawnych do realizacji przez KAS Programu Współdziałania (ang. co-operative 

compliance), dla zapewnienia lepszych warunków do prowadzenia aktywności gospodarczej w Polsce. 

Możliwość zawarcia umowy o współdziałanie, która stanowić będzie innowacyjną formę nadzoru KAS nad 

prawidłowością wypełniania obowiązków podatkowych, realizowaną na etapie przed złożeniem zeznania. 

Programem zostaną objęci wiarygodni kluczowi podatnicy tj. o przychodach powyżej 50 mln euro, których 

organizacja wewnętrznego nadzoru podatkowego (elementy ładu korporacyjnego, audytu i kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem itp.) zapewnia prawidłową realizację obowiązków podatkowych. 

Projektowane przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia z pewnymi wyjątkami. 

 

ZMIANY PIT I CIT – DOSTOSOWANIE DO PKWIU 2015 (PROJEKT) 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ma na celu dostosowanie z 

1 stycznia 2020 r. przepisów o podatkach dochodowych do obecnie obowiązującej PKWiU 2015, co pozwoli na 

prawidłowe ich stosowanie. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r. 
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ZMIANY PCC (PROJEKT)  

Trwa opiniowanie projektu ustawy z  23 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności 

cywilnoprawnych. Projekt ma na celu wprowadzenie zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany walut 

wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z  1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115). Proponuje się, aby zwolnienie miało zastosowanie 

do czynności cywilnoprawnych dokonanych od 1 stycznia 2020 r.  

 

PODPISYWANIE DEKLARACJI (PROJEKT) 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie 

w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi 

powinny być opatrzone. Projekt przewiduje możliwość opatrywania deklaracji o wysokości daniny 

solidarnościowej (DSF-1) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, o 

którym mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia (dodawany pkt 46 w § 11). Pozwoli to na podpisywanie tej deklaracji 

bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Planowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 

2020 r.  

 

NOWY WZÓR DEKLARACJI FIN-1  

1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru 

deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. 2019 poz. 1118). Rozporządzenie jest 

konsekwencją wejścia w życie ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2215), która w art. 130 ustawy wprowadza zmianę w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku 

od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1410), polegającą na możliwości obniżenia podstawy 

opodatkowania o wartość aktywów zgromadzonych w ramach umów o prowadzenie pracowniczych planów 

kapitałowych przez zakłady ubezpieczeń. Konieczne stało się uwzględnienie tej zmiany w deklaracji w sprawie 

podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1). 

 

ZMIANA USTAWY O BIEGŁYCH REWIDENTACH  

W dniu 5 września 2019 r. wejdzie w życie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1571). Celem nowelizacji jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych 

rewidentów i firm audytorskich. Ustawa przewiduje powołanie w miejsce Komisji Nadzoru Audytowego 

odrębnego organu nadzoru tj. Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która będzie państwową osobą prawną, 
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wyznaczoną jako właściwy organ w rozumieniu dyrektywy 2006/43/WE oraz rozporządzenia 537/2014, 

sprawujący nadzór publiczny nad audytem w Polsce. 

 

NOWE STRUKTURY TPR – KONSULTACJE  

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje publiczne w sprawie nowej struktury logicznej do dokumentów 

elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-

P) i od osób prawnych (TPR-C), o których mowa w art. 11t ust. 1 ustawy o CIT oraz w art. 23zf ust. 1 ustawy 

o PIT. Począwszy od raportowania za rok 2019 informacja o cenach transferowych powinna być złożona na 

nowym formularzu TPR (wcześniej CIT/TP i PIT/TP). Nowe struktury logiczne dokumentów elektronicznych TPR 

– są dostępne na stronach Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/schema-tpr.  

 

OBJAŚNIENIA PODATKOWE W SPRAWIE IP BOX  

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązujących od 

1 stycznia 2019 r. przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów 

uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. art. 30ca i art. 30cb ustawy 

o PIT raz art. 24d i art. 24e ustawy o CIT. Objaśnienia IP Box dotyczą zarówno przepisów ustawy o PIT oraz 

ustawy o CIT, a także przepisów przejściowych. Objaśnienia są dostępne na stronie: 

https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/objasnienia-podatkowe-ip-box/ 

 

KARTY PALIWOWE – KONSULTACJE PODATKOWE  

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w sprawie opodatkowania podatkiem VAT transakcji 

realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych. Konsultacje związane są z wyrokiem TSUE z dnia 15 maja 

2019 r. w sprawie C-235/18 Vega International, w którym Trybunał uznał, że udostępnienie przez spółkę 

dominującą kart paliwowych spółkom zależnym, może zostać uznane za usługę udzielania kredytu zwolnioną 

z VAT. W ramach konsultacji podatkowych można przesyłać do Ministerstwa informacje o modelach 

funkcjonowania kart paliwowych oraz opinie dotyczące kwalifikacji prawnopodatkowej transakcji przy 

wykorzystaniu kart paliwowych. 

 

UPROSZCZENIA PODATKOWE – KONSULTACJE PODATKOWE 

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe w sprawie projektu objaśnień podatkowych dotyczących 

zmian w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz innych uproszczeń dla podatników podatku PIT oraz 
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podatku CIT. Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w zakresie: 

a)wyboru formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowania przychodów 

z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą, b)wyboru sposobu 

ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej, c)wyboru 

sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, d)wyboru sposobu wpłacania 

zaliczek/ryczałtu, e)wyboru prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT), f)wyboru roku podatkowego innego 

niż rok kalendarzowy (podatek CIT). 

 

LISTA PYTAŃ I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY APA  

Szef KAS opublikował listę najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury APA. W  opracowaniu 

wyjaśnione zostały m.in. kwestie związane z wszczęciem procedury APA oraz wymogami formalnymi wniosków 

o APA. Opracowanie jest dostępne na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/finanse/pytania-i-

odpowiedzi-dotyczace-procedury-apa  

Link 

 

NOWA STRUKTURA JPK_FA_RR(1) 

Ministerstwo Finansów poinformowało o nowej strukturze logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych 

oraz dowodów księgowych dot. JPK dla faktur VAT RR. Będzie ona obowiązywać od 1 września 2019 r. 

Publikacja struktury wynika z nowych regulacji dotyczących faktur VAT RR, które zostały wprowadzone ustawą 

z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2019 r., poz.1520). Nowa struktura oraz dokumentacja struktury w formacie pdf zostały opublikowane na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF. 

 

NOWA STRUKTURA JPK_VAT - KONSULTACJE 

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe dotyczące JPK_V7K i JPK_V7M – tj. plików JPK_VAT 

dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i kwartalnie. Struktury JPK_V7K i JPK_V7M zostały 

opracowane na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu 

danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, 

skierowanego równolegle do konsultacji publicznych.  
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CERTYFIKAT KLUCZA PUBLICZNEGO DO ŚRODOWISKA PRODUKCYJNEGO JPK 

Ministerstwo Finansów poinformowało o zmianie certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego 

JPK. Nowy certyfikat jest ważny od  22  sierpnia  2019 r. 09:34:47, ale w środowisku JPK obowiązuje od 23 

sierpnia 2019 r. Od 23 sierpnia 2019 r., aby wysłać JPK, należy użyć nowego certyfikatu klucza publicznego, 

który służy do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi. Jest on dostępny na Portalu 

Podatkowym w zakładce pliki do pobrania w pliku e_dokumenty.mf.gov.pl.zip, pod nazwą Certyfikat klucza 

publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r. 

 

BRAK KAR ZA NIETERMINOWE ZŁOŻENIE JPK_VAT ZA 7/2019  

Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2019 r. poinformowało, że Organy podatkowe nie będą 

inicjować postępowań karnych skarbowych w przypadku niezłożenia JPK_VAT za lipiec w terminie ustawowym, 

jeżeli złożenie pliku nastąpi do 2 września 2019 r. Jak wyjaśnia MF: „W związku z docierającymi do nas 

sygnałami o opóźnieniach w wysyłce JPK_VAT związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych dla 

środowiska produkcyjnego JPK, informujemy, że organy podatkowe nie będą inicjować postępowań karnych 

skarbowych dotyczących niezłożenia JPK_VAT w terminie ustawowym, jeżeli złożenie pliku nastąpi do 

2 września 2019 r. Podatnicy, którzy wyślą JPK_VAT za lipiec do 2 września br., nie muszą składać w tej 

sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych”. 

 

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH  

Ministerstwo Finansów opublikowało na portalu podatkowym informację odnośnie sposobu składania 

i przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa 

w art. 11m ustawy o CIT oraz w art. 23y ustawy o PIT. Wyjaśnienia dotyczą oświadczenia składanego 

na podstawie nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., zatem dotyczą podatników, którzy 

sporządzają lokalną dokumentację cen transferowych za 2018 r. zgodnie z przepisami, które weszły w życie 

1 stycznia 2019 r.  
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