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CIT  
 

Najważniejsze zmiany w CIT 2019/2020 

Źródło: INFOR.pl, ekspert inFakt 14-11-2019 

Jak donosi autor, od początku 2019 roku przepisy ustawy o CIT zostały znowelizowane 

siedmiokrotnie. Ponadto ustawodawca przewiduje kolejne zmiany, z których część wejdzie w 

życie już w 2020 roku. Wśród obowiązujących od 2020 roku zmian wymienia się między 

innymi: zmianę limitu kwoty określającej małego podatnika (wartość przychodu ze sprzedaży 

za poprzedni rok obrotowy nie może przekroczyć 2 mln euro), rozszerzenie katalogu 

wydatków NKUP, wprowadzenie ulgi na złe długi (możliwość zmniejszenia podstawy 

opodatkowania lub zwiększenia straty o wartość wierzytelności zaliczanej do przychodów, w 

przypadku, których upłynęło 90 dni od terminu zapłaty).    

Pokaż artykuł 

Ruszają prace nad objaśnieniami w sprawie sposobu ustalania dochodu 

zwolnionego z PIT i CIT 

Źródło: Grażyna J. Leśniak 14-11-2019 

Grażyna J. Leśniak podaje do wiadomości, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad 

opracowywaniem objaśnień podatkowych związanych ze sposobem ustalania dochodu 

zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji 

o wsparciu, która pojawia się w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku. Jak podaje autorka, 

objaśnienia mają ukazać się w okolicach 16 grudnia 2019 roku. 

Pokaż artykuł 

 

VAT 
 

Split payment: łatwiej wydać pieniądze z konta VAT 

Źródło: Rzeczpospolita, Przemysław Wojtasik 17-11-2019 

Przemysław Wojtasik informuje o większych możliwościach związanych z dysponowaniem 

pieniędzmi, przy metodzie podzielnej płatności. Wprowadzenie obowiązkowej, podzielnej 

płatności od 1 listopada bieżącego roku przy rozliczaniu transakcji powyżej 15 tys. zł 

dotyczących towarów oraz usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, skutkowało 

obawą przedsiębiorców dotyczącą zamrożenia środków płatności. Zdaniem Joanny Rudzkiej, 

przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze z rachunku VAT również na zapłatę podatku 

dochodowego, składek ZUS czy akcyzy. W sytuacji kiedy, z jakiś powodów, VAT pozostanie 

na koncie, należy wystąpić do urzędu skarbowego o przelanie środków na zwykły rachunek. 

Na wydanie postanowienia fiskus ma 60 dni. 

Pokaż artykuł 

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/3106926,Najwazniejsze-zmiany-w-CIT-20192020.html
https://www.prawo.pl/podatki/sposob-ustalania-dochodu-zwolnionego-z-pit-i-cit-objasnienia,495764.html
https://www.rp.pl/VAT/311149889-Split-payment-latwiej-wydac-pieniadze-z-konta-VAT.html
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MF wyjaśnia, jak korzystać z wykazu podatników VAT 

Źródło: Prawo.pl, Grażyna J. Leśniak 14-11-2019 

Grażyna J. Leśniak donosi o opublikowaniu nowych pytań i odpowiedzi przez Ministerstwo 

Finansów w związku z wykazem podatników VAT, do których lektury również zachęcamy. Jak 

przypomina autorka od 1 stycznia 2020 roku podatnik podczas zapłaty na rachunek spoza 

wykazu, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym oraz 

odpowiedzialnością solidarną w VAT. Przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów, kosztu w tej części w jakiej płatność zostanie dokonana na rachunek 

inny niż, zawarty na dzień zlecenia przelewu, w wykazie podatników VAT. 

 

Pokaż artykuł 

 

 

PIT 

 

Zyski z logo można opodatkować niskim ryczałtem - wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 05-11-2019 
Aleksandra Tarka opisuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący 

opodatkowania umów dzierżawy, prawa majątkowego. Sprawa dotyczyła podatnika, który 

dysponował autorskimi prawami majątkowymi do logotypów oraz miał podpisaną ich 

dzierżawę z irlandzką spółką od 2016 roku. We wniosku o interpretację zapytał o możliwość 

opodatkowania 8,5 procentowym ryczałtem, od przychodów ewidencjonowanych, czynszu z 

umowy dzierżawy praw do logotypów. Fiskus nie wyraził na to zgody. Również sąd pierwszej 

instancji przyznał skarbówce rację, stwierdzając, że o sposobie dzierżawy decyduje charakter 

samego prawa, którego dotyczy. Niemniej Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że WSA 

błędnie założył, że jeśli przedmiotem umowy jest prawo majątkowe, to przychód z niego 

zawsze będzie z praw majątkowych. Sędzia Stefan Babiarz, wyjaśnił, że jeśli umowa 

dzierżawy bądź najmu jest zawierana w ramach firmy to przychód będzie już z działalności 

gospodarczej, a wyliczenie kolejności źródeł przychodów ma normatywne znaczenie, 

sygnatura akt: II FSK 3715/17.  

Pokaż artykuł 

 
 

Kiedy sprzedaż mieszkań to działalność gospodarcza - wyrok NSA 

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Tarka 05-11-2019 

Aleksandra Tarka donosi o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego sposobu 

opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Uwagę skarbówki zwróciła aktywność 

przedsiębiorcy w obrocie nieruchomościami. W samym 2010 roku podatnik razem z żoną był 

stroną sprzedaży 23 nieruchomości na łączną wartość ponad 5 mln zł brutto. W ocenie fiskusa 

czynności związane z obrotem nieruchomościami stanowiły działalność gospodarczą, która nie 

została zgłoszona. W konsekwencji naliczono liniowy PIT na kwotę prawie 800 tys. zł. Na 

uwagę zasługuje tłumaczenie podatnika, zgodnie z którym, mieszkania, będące przedmiotem 

transakcji zostały wybudowane na gruntach przekazanych jemu oraz małżonce przez 

rodziców w 1984 roku. Tłumaczenia nie przekonały jednak WSA. Ostatecznie Naczelny Sąd 

https://www.prawo.pl/podatki/wykaz-podatnikow-vat-mf-publikuje-wyjasnienia,495863.html
https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311129993-Zyski-z-logo-mozna-opodatkowac-niskim-ryczaltem---wyrok-NSA.html
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Administracyjny, potwierdził wyrok niższej instancji, stwierdzając, że pojęcie działalności 

gospodarczej nie może być ograniczone do tylko jednego roku podatkowego, a 

metodyczność, systemowość podejmowanych działań oraz ich planowany charakter świadczył 

o tym, że prowadził działalność, sygnatura akt: II FSK 3976/17.   

 

Pokaż artykuł 

 

 
Postępowanie 
 

VAT: firmy mogą składać wnioski o wznowienie postępowania 

Źródło: Rzeczpospolita, Monika Pogroszewska 14-11-2019 

Monika Pogroszewska powraca do tematu z zeszłego tygodnia związanego z możliwością 

wznowienia postępowania podatkowego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej w sprawie spółki Glencore z dnia 16 października 2019 roku. Autorka donosi, że 

data 15 listopada, która została podana w poprzednich artykułach, odnosząca się do terminu 

na wznowienie postępowania, jest datą nieprawdziwą. Cytując rzecznika małych i średnich 

przedsiębiorców, informuje, że nie nastąpiła jeszcze publikacja wyroku TSUE o sygnaturze akt 
C-189/18 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Od daty publikacji wyroku w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczyna się bieg miesięcznego terminu na wniesienie 

żądania.   

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prezentowane w TaxPress treści stanowią wyłącznie streszczenie publikacji zamieszczanych na łamach różnych 
periodyków. Dokładamy wszelkich starań aby nawet potencjalnie nie naruszać praw autorskich związanych z 
omawianymi przez nas artykułami. 

https://www.rp.pl/Firma/311139869-Kiedy-sprzedaz-mieszkan-to-dzialalnosc-gospodarcza---wyrok-NSA.html
https://www.rp.pl/Postepowanie-podatkowe/311139881-VAT-firmy-moga-skladac-wnioski-o-wznowienie-postepowania.html

