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CIT  
 

Zatory płatnicze: będzie wyższy podatek dla zalegających z płatnościami 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 24-10-2019 

Przemysław Wojtasik donosi o nowym rozwiązaniu mającym na celu zmniejszenie zatorów 

płatniczych, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. W praktyce będzie ono 

oznaczać sankcję dla dłużnika oraz ulgę dla wierzyciela. Przykładowo kiedy firma B-

dokonująca zakupu, zaliczy wydatek do kosztów uzyskania przychodu mimo braku faktycznej 

regulacji zobowiązania w terminie przekraczającym 90 dni, będzie zobligowana dokonać 

korekty i powiększyć swój dochód. Firma A- wierzyciel, po wykonaniu usługi, bez otrzymania 

zapłaty w wyznaczonym terminie, nie będzie już musiała dokumentować jej nieściągalności, 

aby móc zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodu. Z wejściem nowych przepisów, 

wystarczy że minie termin 90 dni od terminu płatności, wykazanego na fakturze lub 60 dni w 

umowie. Przepisy szczegółowo określają zasady dokonywanych korekt.  Nowa zasada będzie 

obowiązywać firmy płacące PIT, CIT oraz przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. 

Pokaż artykuł   

Przedsiębiorca, który został oszukany, zapłaci CIT od wartości straconych 

towarów. 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 21-10-2019 

Monika Pogroszewska opisuje niekorzystną interpretację otrzymaną przez oszukany podmiot. 

Spółka zajmująca się sprzedażą artykułów do wystroju wnętrz dostała zlecenie od osoby 

podającej się za pracownika brytyjskiego domu towarowego. Po weryfikacji zleceniodawcy, 

firma wysłała zamówione towary. Dokument potwierdzający dostawę został podpisany oraz 

podbity pieczątką przez osobę, która odebrała zamówienie. Kiedy termin płatności minął 

polski dostawca wystąpił do firmy zamawiającej o zapłatę. Okazało się jednak, że firma nigdy 

nie składała takiego zamówienia, a zlecenie zostało dokonane przez osobę, która podszywała 

się pod brytyjską spółkę. Sprawa została skierowana do polskich organów ścigania. 

Jednocześnie podatnik wystąpił o interpretację celem dowiedzenia się czy kwota wystawionej 

faktury stanowi dla niego przychód. W odpowiedzi dyrektor KIS stwierdził, że przychodem 

należnym są wszelkiego rodzaju przychody, których można dochodzić z konkretnego 

stosunku prawnego. Jednocześnie zaznaczono, że przychody będą należne nawet kiedy 

zapłata nie zostanie otrzymana, podatnik z niej zrezygnuje lub odroczy termin jej płatności.  

Pokaż artykuł 

VAT 
 

Nowy JPK_VAT już w przyszłym roku 

Źródło: Prawo.pl, Krzysztof Koślicki 21-10-2019 

Krzysztof Koślicki donosi o nowym JPK_VAT. Jak informuje autor od 1 kwietnia 2020 roku 

dużych przedsiębiorców, a od lipca 2020 roku wszystkich podatników VAT będzie 

obowiązywać nowa struktura, która obejmie deklarację oraz ewidencję. Oznacza to, że 

dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K razem z informacją o ewidencji będą przesyłane w 

jednym dokumencie. W przypadku podatników rozliczających się miesięcznie będzie 

obowiązywał wariant JPK_VAT7M, a przy kwartalnych rozliczeniach JPK_VAT7K. W 

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310239904-Zatory-platnicze-bedzie-wyzszy-podatek-dla-zalegajacych-z-platnosciami.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/310209979-Skarbowka-chce-podatku-od-kradziezy-z-oszustwem---niekorzystna-interpretacja-podatkowa.html
https://www.prawo.pl/profil-autora/218180329,grazyna-j-lesniak,profil.html
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zamierzeniu nowe rozwiązanie ma uprościć rozliczanie się z urzędem skarbowym oraz 

zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze.  

Pokaż artykuł  

 

Split payment: zostało mało czasu, by założyć konto w PLN 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 21-10-2019 

Aleksandra Tarka zwraca uwagę na konieczność otworzenia polskich rachunków w bankach, w 

związku z obowiązkowym split payment, przez podmioty, które w Polsce są zarejestrowane 

tylko na VAT. Jak przypominają eksperci obowiązująca od 1 listopada bieżącego roku, 

podzielna forma płatności będzie dotyczyć zakupów w kategoriach wrażliwych o wartości 

transakcji powyżej 15 tys. zł. Na uwagę zasługuje fakt, że podzielnej płatności nie będzie 

można zrealizować w walucie obcej. Skutkować to będzie nie tylko koniecznością założenia 

polskiego, rachunku, ale również renegocjacją umów, których kwoty wyrażone są w walutach 

obcych, bowiem VAT będzie musiał być zapłacony w złotówkach. 

Pokaż artykuł  

 

PIT 

Wynajmowanie kilkudziesięciu mieszkań przekreśla prawo do ryczałtu - 
wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 24-10-2019 
Aleksandra Tarka opisuje przypadek podatnika, właściciela kilkudziesięciu nieruchomości, 

które wynajmował. Podatnik wystąpił o interpretację podatkową wyjaśniając, że prowadzi 

działalność gospodarczą i jest czynnym płatnikiem VAT. Jednocześnie podkreślono, że nie 

wszystkie nieruchomości są wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy ponieważ 

część z nich należy do majątku prywatnego. Umowy najmów były podpisywane zarówno z 

osobami fizycznymi oraz firmami. Celem wystąpienia o interpretacje przez podatnika było 

dowiedzenie się czy do wynajmowanych nieruchomości wchodzących w skład majątku 

prywatnego może stosować 8,5 procentowy ryczałt, a w przypadku lokali będących w 

ewidencji 19 procentowy PIT. W odpowiedzi fiskus uznał, że wynajmowane nieruchomości 

należące do majątku prywatnego w przypadku opisanym przez podatnika zawierają element 

działalności dlatego przychody z nich nie mogą być opodatkowane ryczałtem. WSA w 

Poznaniu orzekł, że dla rozróżnienia między najmem majątku prywatnego, a najmem w 

ramach prowadzonej działalności istotny jest zamiar podatnika. Niemniej zgodnie z 

orzeczeniem NSA do którego trafiła sprawa, kryterium kwalifikującym przychód jest 

możliwość przypisania podatnikowi cech odpowiadających definicji działalności gospodarczej, 

wśród nich: ciągłość, zorganizowany charakter, powtarzalność, profesjonalizm nastawiony na 

zysk.  W rozpatrywanej sprawie sama liczba wynajmowanych nieruchomości nadaje cechy 

działalności gospodarczej, sygnatura akt: II FSK 1581/18. 

Pokaż artykuł  

Zadośćuczynienie od dewelopera za hałas z budowy opodatkowane PIT - 

wyrok NSA 
Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 24-10-2019 

Aleksandra Tarka opisuje przypadek osób, które wywalczyły odszkodowanie od dewelopera 

budującego centrum handlowe. W 2013 roku doszło do finalizacji ugody i właścicielom 

sąsiednich działek zostało wypłacone po 95 tys. zł w dwóch transzach. Jednak w 2016 roku, 

https://www.prawo.pl/podatki/nowy-jpk_vat-zamiast-vat-7-i-ewidencji-w-2020-roku,491711.html
https://www.rp.pl/VAT/191029871-Split-payment-zostalo-malo-czasu-by-zalozyc-konto-w-PLN.html
https://www.rp.pl/Nieruchomosci/310249983-Wynajmowanie-kilkudziesieciu-mieszkan-przekresla-prawo-do-ryczaltu---wyrok-NSA.html
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inwestor wysłał PIT-8C, beneficjentom odszkodowania. W wydanej interpretacji na rzecz 

podatnika, który otrzymał pieniądze od dewelopera, fiskus uznał, że wypłacona kwota stanowi 

przychód z innych źródeł od którego należy zapłacić PIT. Stanowisko skarbówki potwierdził 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oraz NSA, który zaznaczył, że zwolnieniu z 

podatku są wyłączone odszkodowania wynikające z umowy lub ugody pozasądowych.  

Pokaż artykuł 

 
 

Postępowanie 
 

Nowe przepisy usprawniające rozwiązywanie sporów o podatki między 

krajami UE 

Źródło: Rzeczpospolita, Paweł Rochowicz 25-10-2019 

Paweł Rochowicz opisuje nowe przepisy, które mają na celu usprawnić rozwiązywanie sporów 

o podatki między krajami Unii Europejskiej. W szczególności chodzi o spory toczone na tle 

cen transferowych. Przykładowo gdy polski podatnik dostaje decyzje o doszacowaniu podatku 

w związku ze sprzedażą do zagranicznej powiązanej spółki może się okazać, że na poziomie 

grupy kapitałowej dochód będzie opodatkowany dwukrotnie ponieważ administracje krajów 

zagranicznych mogą nie być skore do obniżenia podstawy opodatkowania podmiotu 

działającego na ich terytorium, gdyż wiązałoby się to z koniecznością zwrotu przez nie części 

zapłaconego podatku. Celem eliminowania podobnych problemów administracje krajowe 

powinny dochodzić do porozumień. Ich usprawnieniu ma służyć wydana przez UE dyrektywa 

2017/1852. Wdrażana z opóźnieniem w Polsce, będzie dawać możliwość poszkodowanemu 

zwrócenia się do ministra finansów, który w przeciągu pół roku będzie mógł sam rozwiązać 

problem, lub porozumieć się z administracją danego kraju w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. 

Kiedy nie dojdzie do porozumienia w trakcie dwóch lat, podatnik będzie mógł złożyć wniosek 

o powołanie komisji, która do pół roku będzie zobligowana wydać decyzję. Ustawa o 

rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich 

porozumień cenowych została uchwalona dnia 16 października, obecnie czekając na podpis 

prezydenta.  

Pokaż artykuł 
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https://www.rp.pl/Podatki/191029976-Zadoscuczynienie-od-dewelopera-za-halas-z-budowy-opodatkowane-PIT---wyrok-NSA.html?cid
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/310259970-Nowe-przepisy-usprawniajace-rozwiazywanie-sporow-o-podatki-miedzy-krajami-UE.html?cid

