Najważniejsze zmiany przepisów podatkowych na 2019 rok
Status na 29/01/2019
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CIT, PIT,
Ordynacja

Duża ustawa
uszczelniająca






CIT, PIT, PCC
Mała ustawa
ułatwiająca

Najważniejsze zmiany
Podatek u źródła - m.in. wprowadzenie obowiązkowego poboru
podatku od nadwyżki ponad 2 mln PLN rocznie dla jednego
podmiotu, możliwość wnioskowania o zwrot podatku, możliwość
niepobrania podatku tylko w określonych przypadkach (opinia
organu podatkowego, oświadczenie płatnika), zmiana definicji
rzeczywistego właściciela
Wprowadzenie obowiązku informowania Szefa KAS o schematach
podatkowych (tzw. MDR)
Ceny transferowe - m.in. nowe/zmienione definicje, podniesienie
progów dokumentacyjnych, wydłużenie terminów na sporządzenie
dokumentacji/złożenie oświadczenia do 9 miesięcy
IP BOX - opodatkowanie dochodu z kwalifikowanych praw własności
intelektualnej według preferencyjnej stawki 5%
Wprowadzenie tzw. „Exit tax” – podatku od dochodów z
niezrealizowanych zysków
Wprowadzenie odrębnych zasad opodatkowania przychodów ze
sprzedaży walut wirtualnych
Sprzedaż i spłata wierzytelności i ich pakietów – nowe zasady
rozpoznania kosztów
Wprowadzenie sankcyjnych stawek podatkowych / dodatkowego
zobowiązania podatkowego: 10%, 40%, możliwość zwielokrotniania
tych stawek

 Rozliczanie kosztów związanych z samochodami firmowymi – m. in.:
 podwyższenie limitu amortyzacji z 20.000 euro do 150.000 zł,
 limitowanie kosztów leasingu (limit 150.000 zł),

Status prac

Wejście w życie

Opublikowano w
Dz. U. 2018 poz. 2193

01/01/2019

Opublikowano w
Dz. U. 2018 poz. 2159

01/01/2019

Obszar









PIT, Ordynacja
„Twój ePIT”

Najważniejsze zmiany
 limitowanie wydatków na użytkowanie samochodu (75%
wydatków w KUP jeśli samochód jest używany do „celów
mieszanych”)
Obniżona stawka CIT – 9% dla małych podatników
Możliwość rozpoznawania hipotetycznych kosztów podatkowych
przy finansowaniu własnym (dopłaty, przeznaczenie zysku na kapitał
zapasowy – tzw. notional interest deduction – NID)
Możliwość posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla
należności do 10.000 zł rocznie dla tego samego podmiotu
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w
spadku,
Wydłużenie z 2 do 3 lat okresu czasu na skorzystanie z tzw. ulgi
mieszkaniowej
obniżenie stawki PCC dla pożyczek i depozytów nieprawidłowych z
2% do 0,5%; zwolnienie od PCC niektórych pożyczek do 1.000 zł

 Organ podatkowy przygotuje wypełnione roczne zeznanie
podatkowe bez konieczności składania wniosku przez podatnika
 Zeznanie będzie udostępnione w wersji elektronicznej na Portalu
Podatkowym od 15 lutego z możliwością jego akceptacji,
modyfikacji lub odrzucenia
 Dla rozliczeń za 2018 r. dotyczy to zeznań PIT-37 oraz PIT-38; od
rozliczeń za 2019 r. obejmie również PIT-36, PIT-36L i PIT-28
 Skrócenie o miesiąc (z końca lutego na koniec stycznia) terminu na
przesłanie do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R,
 Obowiązek przesyłania informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A,
PIT-R oraz IFT-1 do US wyłącznie elektronicznie

Status prac

Wejście w życie

Opublikowano w
Dz. U. 2018 poz. 2126

01/01/2019

2

Obszar

Najważniejsze zmiany
 Nowe zasady będą miały zastosowanie już do dochodów uzyskanych
od 01.01.2018 r.
 Skrócenie, z trzech miesięcy do 45 dni, terminu zwrotu nadpłaty PIT
w przypadku złożenia zeznania elektronicznie

Status prac

Wejście w życie

PIT
danina
solidarnościowa

 Wprowadzenie daniny solidarnościowej w wysokości 4% nadwyżki

Opublikowano w
Dz. U. 2018 poz. 2192

01/01/2019

PIT, CIT, VAT, PCC
drobne
uproszczenia

CIT, PIT
minimalny
podatek od
nieruchomości
komercyjnych

ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu
 dotyczy dochodów uzyskanych od 2019 r.

 Redukcja
obciążeń
administracyjnych
nakładanych
na
przedsiębiorców np. likwidacja obowiązku informacyjnego
o prowadzeniu KPiR, zawieszeniu działalności
 Podwyższenie progu przychodów dla statusu „małego podatnika”
z 1,2 mln euro do 2 mln euro
 Wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty
podatkowej do wysokości 5 mln zł
 Skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie
przepisów regulujących „ulgę na złe długi” w VAT ze 150 do 90 dni
 opodatkowanie tylko budynków / części oddanych do używania na
podstawie umowy najmu, dzierżawy / podobnej,
 objęcie podatkiem wszystkich budynków (wcześniej były to tylko
budynki biurowe oraz handlowo-usługowe),
 brak przychodu gdy łączny udział powierzchni wynajętej nie
przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej budynku,
 kwota wolna do 10 mln zł przypada na podatnika (dotychczas limit
przypadał odrębnie na każdą nieruchomość),
 podatku nadal nie będzie trzeba wpłacać jeśli będzie on niższy od
zaliczki na CIT/PIT; zapłacony podatek nadal będzie można odliczyć
od zaliczki na CIT/PIT (lub od podatku CIT/PIT w zeznaniu rocznym),
 nowe przepisy stosuje się już w roku podatkowym rozpoczynającym
się po 31.12.2017 r.

Opublikowano w
Dz. U. z 2018 poz. 2244

Opublikowano w
Dz. U. 2018 poz. 1291

01/01/2019

01/01/2019
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KAS





VAT
bony
PIT
Wzory formularzy
VAT
Wzór deklaracji







Najważniejsze zmiany
Poszerzenie uprawnień do pozyskiwania przez KAS danych i
informacji od banków, SKOK, TFI, zakładów ubezpieczeń, np.
informacji o danych posiadacza rachunku bankowego
wykorzystywanego
do
prowadzenia
niezgłoszonej
do
opodatkowania działalności gospodarczej,
Umożliwienie przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w razie
nieobecności kontrolowanego lub jego reprezentanta,
Umożliwienie przeprowadzania kontroli celno-skarbowej oraz
kontroli podatkowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej
grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec
byłych wspólników spółek osobowych, w przypadku rozwiązania
tych spółek w trakcie kontroli,
Brak możliwości złożenia kolejnej korekty deklaracji przewidującej
cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej (w przypadku gdy
wcześniejsza korekta uwzględniała wynik tej kontroli),
Poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego w kontroli celnoskarbowej o przewoźnika towarów na rzecz kontrolowanego oraz o
podmioty uczestniczące w magazynowaniu, przeładunku i
przesyłaniu towaru
Uregulowanie kwestii opodatkowania VAT bonów
Wprowadzenie dwóch kategorii bonów: bon jednego przeznaczenia
(SPV) i bon różnego przeznaczenia (MPV)
Nowe wzory formularzy PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR,
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R,
Nowe wzory stosuje się do przychodów, dochodów (strat)
uzyskanych (poniesionych) od 01.01.2018 r.
Zmiana wzoru deklaracji VAT-7, VAT-7K i objaśnień do tych
deklaracji w związku z brakiem obowiązku składania wniosków VATZZ i VAT-ZT

Status prac

Wejście w życie

Opublikowano w
Dz. U. z 2018 poz. 2354

02/01/2019

Opublikowano w
Dz. U. z 2018 poz. 2433

01/01/2019

Opublikowano w
Dz. U. z 2018 poz. 2237

01/01/2019

Skierowano do podpisu
ministra
(projekt)

Dzień
następujący po
dniu ogłoszenia
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CIT
Wzory formularzy





VAT




JPK



VAT

Nowa matryca
stawek VAT



Najważniejsze zmiany
Nowe wzory stosuje się od rozliczeń za 1. okres rozliczeniowy 2019
r.
Stare wzory mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za
ostatni okres rozliczeniowy 2019 r., z tym, że bez konieczności
załączania wniosków VAT-ZZ i VAT-ZT
Nowe wzory formularzy CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT-MIT,
CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK,
Nowe wzory stosuje się do uzyskanych przychodów (osiągniętych
dochodów, poniesionych strat) od 01.01.2018 r.
Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego
przekształconego pliku JPK_VAT wspólnego dla deklaracji VAT i
ewidencji VAT (część deklaracyjna oraz ewidencyjna)
Zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT-27
Eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego
rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT i innych
dołączanych wniosków (zostaną zastąpione polami wyboru w
JPK_VAT)
Stworzenie Centralnego Rejestru Faktur zawierającego dane z
ewidencji przesłanych w nowym pliku JPK_VAT
Nowy sposób rozliczeń będzie stosowany od rozliczeń za lipiec i 3.
kwartał 2019 r.
Odejście od ustalania stawki VAT w zależności od PKWiU 2008 (w to
miejsce nomenklatura scalona (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU
2015 w zakresie usług)
Wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej – decyzji zawierającej
m.in. klasyfikację towaru według CN albo według PKWiU
Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia i instytucji
solidarnej odpowiedzialności (dostosowanie załączników nr 11, 13 i
14 ustawy o VAT do CN i PKWiU 2015)

Status prac

Wejście w życie

Uzgodnienia
(projekt)

Dzień
następujący po
dniu ogłoszenia

Opiniowanie
(projekt)

01/07/2019

Opiniowanie
(projekt)

01/04/2019
01/01/2020
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VAT
Wykaz
podmiotów
CIT
FINN / REIT
VAT
kasy online

VAT, Ordynacja

Ordynacja

Najważniejsze zmiany
 Stworzenie jednego wykazu podmiotów dla potrzeb VAT
(zarejestrowani podatnicy VAT (w tym przywróceni), podmioty
wykreślone oraz podmioty, którym odmówiono rejestracji),
 Aktualizacja wykazu codziennie w dni robocze (możliwość
weryfikacji statusu na wybrany dzień),
 Umieszczenie w wykazie numerów rachunków bankowych
 Utworzenie spółek akcyjnych - funduszy inwestujących w najem
nieruchomości (FINN) i ustanowienie dla nich stawki CIT 8,5%
 Wprowadzenie „kas online”
 Przesyłanie informacji z kas rejestrujących do centralnego systemu
informatycznego prowadzonego przez Szefa KAS
 Wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w
VAT przez niektóre grupy podatników
 Możliwość wystawienia faktury na podstawie paragonu tylko, jeśli
na paragonie widnieje numer NIP podatnika
 Doprecyzowanie zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z
urzędu z rejestru podatników VAT
 Pierwsze zasiedlenie nie musi być dokonane w ramach czynności
podlegającej opodatkowaniu
 Obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do
15% w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej w trakcie
kontroli celno-skarbowej
 Brak powstania nadpłaty w sytuacji, gdy dokonanie zwrotu
podatku skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika
 Zmiany w zakresie wydawania interpretacji dotyczących transakcji
z podmiotami powiązanymi
 Wprowadzenie wniosku grupowego dla transakcji z udziałem
podmiotu powiązanego

Status prac

Wejście w życie

Komisja Prawnicza
(projekt)

6 miesięcy od
ogłoszenia

Sprawozdanie komisji po I
czytaniu
(projekt)

01/01/2019

I czytanie
(projekt)

Wg projektu
01/10/2018

Opiniowanie
(projekt)

Wg projektu
01/01/2019

Konsultacje publiczne
(projekt)

14 dni od
ogłoszenia
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Najważniejsze zmiany
 Dodatkowe elementy wniosku (m.in. opis powiązań między
podmiotami, wskazanie korzyści z transakcji, w tym korzyści
podatkowych z podaniem ich wartości)

Status prac

Wejście w życie
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Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi wymienionych zmian podatkowych, zapraszamy do kontaktu.

Tomasz Napierała
Partner Podatkowy
+48 797 720 901
tnapierala@abctax.com.pl

Michał Kubik
Partner Podatkowy
+48 797 720 902
mkubik@abctax.com.pl

Mikołaj Jabłoński
Doradca Podatkowy/ Radca Prawny
+48 533 336 434
mjablonski@abctax.com.pl
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