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CIT  
 

Nie złożysz już rocznego CIT w formie papierowej 

Źródło: INFOR IFK, Sławomir Biliński 10-01-2019 

Sławomir Biliński informuje, że nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w 

życie 1 stycznia usunęła z ustawy o PIT normę pozwalającą płatnikom przesyłać do organów 

deklaracje i inne dokumenty w wersji papierowej jeśli są one sporządzane dla maksymalnie 

pięciu pracowników. Art. 27a ustawy o CIT przewiduje natomiast, że CIT-8 i IFT-2/IFT-2R 

mogą być przesyłane w wersji papierowej, tylko jeśli ww. przepis ustawy o PIT zwalnia dane 

podmioty z obowiązku wysyłania ich w formie elektronicznej. Ponieważ jednak ww. przepisy 

zostały zastąpione przez regulację nakazującą elektroniczną wysyłkę tych informacji i 

deklaracji, podmioty zatrudniające nie więcej niż pięciu pracowników, nie będą mogły już w 

tym roku wysłać CIT-8 i IFT-2/IFT-2R w formie papierowej za dochody uzyskane od 1 

stycznia 2018 r.  

Pokaż artykuł 

Nie każdą zamianę e-walut rozlicza się w CIT 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 08-01-2019 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na wyrok WSA dotyczący powstania przychodu w CIT przy 

zamianie kryptowalut (sygn. akt I SA/Po 802/18). Sprawa dotyczyła interpretacji 

indywidualnej, w której organ stwierdził, że zamiana kryptowalut dokonana w ramach tzw. 

ICO (Initial Coin Offering – spółka emituje tokeny, które są następnie kupowane przez 

użytkowników za kryptowalutę) dokonanego przez spółkę nie jest neutralna podatkowo, 

powodując powstanie przychodu w CIT według wartości określonej w umowie zamiany. 

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu, który przyznał rację spółce. W wydanym wyroku sąd 

stwierdził, że zamiana kryptowalut nie powoduje powstania przychodu, jeśli podatnik nie jest 

w stanie określić wartości przychodu w momencie zamiany. Przychód powstanie zatem 

dopiero w momencie, w którym kryptowaluty zostaną wymienione na waluty tradycyjne albo 

kiedy podatnik zapłaci nimi za towary lub usługi. Wyrok jest zbieżny z zasadami 

opodatkowania dochodu z obrotu kryptowalutami przewidzianymi w nowelizacji ustaw o 

podatkach dochodowych, która obowiązuje od 1 stycznia. 

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Zmiany w VAT od 2019 r. 

Źródło: INFOR.PL, Dziennik Gazeta Prawna 09-01-2019 

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej podsumowuje najważniejsze zmiany w VAT, jakie weszły 

w życie na początku tego roku. Po pierwsze, w 2019 r. utrzymane zostały podwyższone 8% i 

23% stawki VAT. Co więcej, nowelizacja ustawy o VAT wskazuje, że będzie to stała wysokość 

tych stawek a ich obniżenie o jeden punkt procentowy nastąpi tylko jeśli pozwolą na to 

finanse publiczne, co – jak prognozują eksperci – nastąpi najwcześniej za trzy lata. Po drugie, 

nowelizacja przewiduje nowe zasady opodatkowania VAT bonów, co stanowi implementację 

dyrektywy unijnej. Jak informuje Redakcja, nowe regulacje zawierają zasady opodatkowania 

VAT bonów na towary i usługi w łańcuchu dystrybucji, zasady określania podstawy 

opodatkowania, a także pojęcie bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia. 

Pierwszego stycznia zmieniły się także zasady rozliczania VAT od usług elektronicznych 

https://inforfk.pl/aktualnosci/4646356,Nie-zlozysz-juz-rocznego-CIT-w-formie-papierowej.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301089979-Nie-kazda-zamiane-e-walut-rozlicza-sie-w-CIT.html
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świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw UE, które mają ułatwić drobnym 

przedsiębiorcom rozliczanie VAT od takich usług. Zmiany dotyczą też tzw. ulgi na złe długi – 

w razie niewywiązania się przez kontrahenta z obowiązku zapłaty podatnicy mogą 

skorygować VAT należny o dwa miesiące wcześniej niż dotychczas (po 60 dniach).  

Pokaż artykuł 

VAT: będzie WIS – wiążąca informacja stawkowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 10-01-2019 

Paweł Rochowicz przypomina, że w 2019 roku podatników czekają dwie duże zmiany 

dotyczące stawek VAT. Po pierwsze, wprowadzona zostanie tzw. nowa matryca stawek VAT, o 

której informowaliśmy w poprzednich numerach DMS TAX Press. Co więcej, nowelizacja 

przewiduje wprowadzenie Wiążących Informacji Stawkowych, które są rodzajem interpretacji 

potwierdzających prawidłową klasyfikację towarów i usług dla celów ustalania stawek VAT. Na 

wydanie WIS organy będą miały trzy miesiące od wniesienia wniosku, a wnioskujący 

(podatnik VAT lub podmiot zamawiający w rozumieniu przepisów o zamówieniach 

publicznych) będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 40 złotych. Jak przypomina autor, 

obecnie podatnicy mający wątpliwości co do kwalifikacji towaru lub usługi dla celów VAT 

mogą wystąpić o opinie klasyfikacyjne wydawane przez urzędy statystyczne – nie są one 

jednak wiążące. Przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie wiosną tego roku, a wydane WIS 

uzyskają moc wiążącą z początkiem 2020 r.   

Pokaż artykuł 

 

PIT 
 

Abonament medyczny dla pracownika bez podatku – interpretacja 
podatkowa 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 10-01-2019 

Monika Pogroszewska zwraca uwagę na interpretację indywidualną dotyczącą kwestii 

powstania przychodu u pracownika w razie ufundowania mu przez pracodawcę pakietu opieki 

zdrowotnej (nr interpretacji 0115-KDIT2-2. 4011.427.2018.1.MM). Z wnioskiem o wydanie 

interpretacji wystąpiła spółka, która wykupowała dla swoich pracowników pakiety medyczne 

obejmujące świadczenia z zakresu medycyny pracy i profilaktyki zdrowotnej i chciała się 

dowiedzieć, czy ciążą na niej obowiązki płatnika PIT z tego tytułu. Spółka argumentowała, że 

ustawy obowiązują pracodawców do ponoszenia kosztów profilaktyki zdrowotnej swoich 

pracowników dotyczącej schorzeń mogących powstać w związku z wykonywaniem pracy – a 

zakupiony pakiet medyczny miał na celu właśnie ufundowanie badań profilaktycznych 

pracownikom i pokrycie kosztów leczenia schorzeń wynikających z wykonywanej pracy. W 

wydanej interpretacji Dyrektor KIS powołał się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. 

K7/13, w którym Trybunał stwierdził, że jeśli nieodpłatne świadczenie jest warunkiem 

zgodnego z przepisami wykonywania pracy przez pracownika, nie zostanie opodatkowane 

PIT. Organ powołał się też na Kodeks Pracy, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany 

do poniesienia kosztów opieki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. W 

wydanej interpretacji organ stwierdził, że jeśli pakiet medyczny wykupiony przez spółkę ma 

na celu jedynie zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami narażonymi 

na określone schorzenia związane z wykonywaną pracą oraz badania medycyny pracy, jego 

wartość nie będzie stanowić przychodu pracownika opodatkowanego PIT. 

Pokaż artykuł 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/2866715,Zmiany-w-VAT-od-2019-r.html
https://www.rp.pl/VAT/301109979-VAT-bedzie-WIS---wiazaca-informacja-stawkowa.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301109984-Abonament-medyczny-dla-paracownika-bez-podatku---interpretacja-podatkowa.html
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E-PIT rozliczany przez urzędników: wygoda pracowników, problem 

pracodawcy 
Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 09-01-2019 

Przemysław Wojtasik przypomina, że nowelizacja ustawy o PIT, która weszła w życie 

pierwszego stycznia przewiduje, że w tym roku podatnicy nie będą musieli sami wypełniać 

swoich deklaracji PIT, bo zrobią to za nich urzędnicy. Takie ułatwienie wiąże się jednak ze 

sporymi niedogodnościami dla płatników. Termin na przesłanie organom informacji PIT-11 

oraz PIT-8C został bowiem skrócony o miesiąc. W 2019 płatnicy są obowiązani do złożenia 

tych informacji już z końcem stycznia a nie jak wcześniej, do końca lutego. Przedsiębiorcy nie 

mieli też dużo czasu, aby przystosować się do tych zmian, gdyż nowelizacja przepisów 

przewidująca skrócony termin na przesłanie PIT-11 i PIT-8C została opublikowana dopiero w 

listopadzie 2018 r. Jak przypomina autor, niedochowanie terminu na przesłanie tych 

informacji jest zagrożone karą grzywny. Ponadto, od tego roku wszystkie firmy muszą je 

wysłać w formie elektronicznej.  

Pokaż artykuł 

 
Postępowanie 
 

KKS – Wzrost wysokości mandatów za wykroczenia skarbowe 
Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 10-01-2019 

Jak informuje Monika Pogroszewska, resort sprawiedliwości opublikował niedawno projekt 

ustawy nowelizującej kodeks karny skarbowy przewidujący zaostrzenie sankcji za 

przestępstwa i wykroczenia skarbowe, przedłużenie ich okresu przedawnienia czy 

ograniczenie możliwości złożenia tzw. czynnego żalu. Jeśli przepisy wejdą w życie, 

maksymalna kara grzywny, którą będzie można nałożyć w drodze mandatu za wykroczenie 

skarbowe wzrośnie z dwóch do pięciu pensji minimalnych. Wyższe będą też grzywny 

orzekane za przestępstwa skarbowe – ich minimalna wysokość ma wynosić dwadzieścia 

stawek dziennych. Co więcej, podatnicy będą mogli złożyć czynny żal jedynie do momentu, w 

którym jakikolwiek organ rozpocznie w ich sprawie wykonywanie czynności służbowych, a 

przedawnienie karalności wykroczeń skarbowych ma następować dopiero po czterech latach. 

Autorka informuje, że nowelizacja ma wejść w życie po miesiącu od jej ogłoszenia. 

Pokaż artykuł 

DMS TAX Sp. z o.o. 
Spółka Doradztwa Podatkowego 
 
pl. Powstańców Śląskich 16 

53-314 Wrocław 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni  
opłacony. KRS 0000231073; REGON 020041354; NIP 894-28-25-006. Zarząd: Jacek Dobrucki; Henryk 

Suchecki. 

https://www.rp.pl/Podatki/301099917-E-PIT-rozliczny-przez-urzednikow-wygoda-pracownikow-problem-pracodawcy.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/301109929-KKS---Wzrost-wysokosci-mandatow-za-wykroczenia-skarbowe.html

