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ACC Alert 
 

Luty 2020 

 

Zmiany w podatkach 2020 

W 2020 roku polski ustawodawca wprowadził liczne zmiany w przepisach podatkowych, 

w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku VAT. Część 

nowych regulacji jest konsekwencją zmian dokonanych w trakcie 2019 roku. Poniżej 

przedstawiamy ich podsumowanie. 

BIAŁA LISTA 
PODATNIKÓW 

Od stycznia 2020 roku w podatkach dochodowych obowiązują sankcje wynikające 

z  drożenia białej listy podatników. 

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek sprawdzenia przed wykonaniem przelewu do 

danego kontrahenta czy numer rachunku bankowego wykazany na fakturze jest ujawniony 

na białej liście podatników. Jeśli przelew zostanie wykonany przez nabywcę na rachunek 

bankowy niewidniejący na białej liście, a kontrahent (dostawca) nie uiści kwoty podatku 

VAT do urzędu skarbowego, wówczas nabywca odpowiadać będzie solidarnie wraz ze 

sprzedawcą za podatek VAT wykazany w danej fakturze. Poza sankcjami w podatku VAT 

przepisy wprowadzają również sankcje w podatku dochodowym. W przypadku przelewów 

bankowych, których wartość przekracza kwotę 15.000,00 zł podatnik nie będzie mógł 

zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu. 

 

Podatnik będzie mógł uniknąć sankcji w podatku VAT i podatku dochodowym pod 

warunkiem, że w terminie trzech dni od momentu wykonania przelewu na rachunek 

bankowy nieujawniony w białej liście podatników, zawiadomi właściwego dla wystawcy 

faktury naczelnika urzędu skarbowego, o zaistniałej sytuacji. 

OBOWIĄZKOWY 
MECHANIZM VAT 
SPLIT PAYMENT 
(PODZIELONEJ 
PŁATNOŚCI) 

Od stycznia 2020 roku w podatkach dochodowych obowiązują sankcje wynikające 

z wdrożenia mechanizmu podzielonej płatności. 

W przypadku, gdy pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej 

płatności” płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności 

podatnik nie posiada prawa zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. 

Model obowiązkowej podzielonej płatności ma zastosowanie do dostaw określonych 

towarów i świadczenia określonych usług między podatnikami (B2B) i obejmuje 

wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe, tak więc nie będzie dotyczyć innych form 

uregulowania zobowiązania.  

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dotyczy faktur dokumentujących transakcje 

dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę 

wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub  równowartość tej kwoty. 

Transakcje, których wartość nie przekracza kwoty 15.000 zł podlegać będą rozliczaniu na 

ogólnych zasadach, przy czym nabywca będzie mógł zastosować mechanizm podzielonej 

płatności na zasadzie dobrowolności.  
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 Przepisy wprowadzają obowiązek umieszczenia na fakturze wystawionej przez podatnika 

dodatkowej informacji, tzn. oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności". Obowiązek 

ten dotyczy faktur, których jednorazowa wartość przekracza 15.000 zł i obejmuje towary lub 

usługi wymienione w nowo dodanym do ustawy o VAT załączniku określającym listę 

towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności. 

MIKRORACHUNEK 
PODATKOWY 

Od 1 stycznia 2020 roku funkcjonuje mikrorachunek podatkowy, który służy do wpłat 

podatków PIT, CIT i VAT.  

Numer mikrorachunku podatkowego firmy można sprawdzić i wygenerować korzystając  

z generatora umieszczonego na stronie internetowej MF pod linkiem 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub można go otrzymać 

w dowolnym urzędzie skarbowym. W przypadku czynnych podatników VAT lub płatników 

podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne wystarczy podać NIP. 

Pozostałe podatki (inne niż PIT, CIT i VAT) np. lokalne, należy wpłacać na 

dotychczasowych zasadach na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie 

z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Również 

wpłaty dotyczące ZUS odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. 

PODATEK  
U ŹRÓDŁA 

W dniu 30 grudnia 2019 roku Ministerstwo Finansów odroczyło do 30 czerwca 2020 roku 
wejście w życie nowych przepisów dotyczących rozliczenia podatku u źródła. 
Od stycznia 2019 roku wprowadzono do polskich przepisów podatkowych nową procedurę 
rozliczania podatku u źródła, jeżeli suma wypłat w roku podatkowym płatnika na rzecz tego 
samego podatnika przekroczy wartość 2 mln zł. W takiej sytuacji, nawet w razie 
spełnienia warunków zastosowania zwolnień wynikających z polskich przepisów 
podatkowych lub prawa obniżenia stawki podatku na mocy umowy międzynarodowej, 
płatnicy zobowiązani są pobrać podatek u źródła według podstawowej stawki 
podatku wynikającej w polskich przepisów (co do zasady 20%).  
Nowe przepisy wprowadzają zasadę braku możliwości samodzielnego (przez płatnika, tj. 
podmiot dokonujący wypłaty) ograniczenia wysokości pobieranego podatku na podstawie 
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zwolnień wynikających z 
polskich przepisów podatkowych. 
Co istotne, obowiązek poboru podatku według tych nowych zasad będzie dotyczył nadwyżki 
ponad kwotę 2 mln zł. W razie przekroczenia limitu wypłat nowa procedura rozliczeń będzie 
dotyczyć wypłat na rzecz tego właśnie podatnika. 

QUICK FIXES 1 stycznia 2020 roku wszedł w życie pakiet zmian w prawie unijnym w zakresie podatku 

VAT określony mianem „Quick fixes”. Są to poprawki do istniejących unijnych przepisów 

VAT, które mają na celu z jednej strony ujednolicić i ułatwić rozliczenia VAT  

w poszczególnych krajach UE, ale jednocześnie wprowadzają nowe zasady 

dokumentowania transakcji unijnych, które powodują zaostrzenie warunków do 

zastosowania zerowej stawki VAT przy towarowych transakcjach unijnych.  

Pakiet zmian „Quick fixes” obejmuje cztery obszary zmian w prawie unijnym w zakresie 

podatku VAT: 

1. Domniemanie dostawy unijnej i nowe, bardziej rygorystyczne wymogi   

dokumentacyjne do wykazania WDT 

2. Wymogi w zakresie rejestracji VAT nabywcy przy transakcji unijnej oraz nowe, 

bardziej rygorystyczne wymogi w zakresie wykazania WDT w informacji 

podsumowującej (nowy warunek do zastosowania stawki 0% przy WDT) 

3. Ułatwienia w obszarze transakcji łańcuchowych w ramach UE 

4. Uproszczenia w zakresie funkcjonowania składów konsygnacyjnych (magazyny 

typu „call-off stock”). 

 

W chwili obecnej trwają prace nad zmianą polskiej ustawy VAT. 

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego
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ULGA NA ZŁE 
DŁUGI W CIT 

Od 1 stycznia 2020 roku w przepisach podatkowych pojawiły się regulacje dotyczące ulgi 
na złe długi. Zgodnie z nowymi przepisami podstawa opodatkowania: 

◼ podlega zwiększeniu (zmniejszeniu) o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów 

wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia 

(zmniejszenia) dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy,  

w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie 

◼ może być zmniejszona (zwiększona) o zaliczaną do przychodów należnych wartość 
wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia 
(zwiększenia) dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy,  
w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 
(rachunku) lub w umowie. 

Zmniejszenia podstawy opodatkowania dokonuje się, jeżeli do dnia złożenia zeznania 
podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Zwiększenia natomiast 
jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane. 
Nowe przepisy stosuje się, gdy spełnione są łącznie następujące warunki, tj. 

◼ dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub 
w trakcie likwidacji 

◼ od wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy nie upłynęły dwa lata 
◼ transakcja zawarta jest w ramach działalności, z których dochody podlegają 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. 

POZOSTAŁE 
ZMIANY 

Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT. Od 1 kwietnia 2020 roku nastąpi likwidacja 

deklaracji VAT. Zostaną one zastąpione nowym, rozszerzonym plikiem JPK VAT. 

Obowiązek składania deklaracji i ewidencji w nowym formacie JPK VAT obowiązuje od  

1 kwietnia 2020 roku dla dużych przedsiębiorców, a od 1 lipca 2020 roku dla pozostałych 

podatników VAT. 

 

Paragony z NIP. Od 1 stycznia 2020 roku w przypadku sprzedaży udokumentowanej 

paragonem można wystawić fakturę na rzecz podatnika VAT wyłącznie, jeżeli na paragonie 

tym został wskazany jego numer NIP. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił 

fakturę z naruszeniem zakazu wystawiania faktur VAT dla podatników do sprzedaży 

dokumentowanej wcześniej paragonem, jeśli paragon ten nie zawiera NIP nabywcy, to 

organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe  

w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Sankcja 

taka będzie dotyczyć też nabywcy, który ujmie w ewidencji taką fakturę. 

 

Wyższy limit przychodów dla małego podatnika. Limit przychodów ze sprzedaży (brutto) 

definiujący małego podatnika w podatkach dochodowych zwiększono z 1 200 000 euro do  

2 000 000 euro. 

 

Wiążąca informacja stawkowa. Od 1 kwietnie 2020 roku wchodzą w życie regulacje 

dotyczące wiążącej informacji stawkowej. Są to decyzje zawierające, m.in. wskazanie 

stawki VAT właściwej dla danego towaru lub usługi. Wiążące informacje stawkowe są 

wydawane na potrzeby opodatkowania VAT dostaw towarów, importu towarów, 

wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów albo świadczenia usług. Podstawę do 

identyfikowania towarów i usług na potrzeby określenia stawki VAT ma stanowić 

Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów oraz PKWiU z 2015 r. w zakresie usług. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym i 
doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 
 
www.tpa-group.pl  |  www.bakertilly.pl 

 

 Import towarów w deklaracji VAT. Po zmianie przepisów od 1 lipca 2020 roku każdy 

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. Procedura uproszczona ma 

być zasadą, a nie wyjątkiem.  

 

Kasy online. W 2019 roku zostały wprowadzanie do polskich przepisów VAT kasy fiskalne 

(rejestrujące) on-line. Nowe kasy rejestrujące mają wbudowaną funkcjonalność, która 

umożliwia zautomatyzowany i bezpośredni przesył informacji z kasy rejestrującej do 

Centralnego Repozytorium Kas Ministerstwa Finansów. Kasy przesyłają do administracji 

skarbowej szczegółowe dane o każdej transakcji. Przepisy zawierają harmonogram 

wycofywania istniejących kas i ich zastępowania kasami on-line. Pierwsza grupa 

podatników, którzy zajmują się sprzedażą określonego rodzaju towarów (np. sprzedaż paliw 

lub gazu) lub usługi (np. naprawa pojazdów, opon) muszą ewidencjonować sprzedaż za 

pomocą kasy rejestrującej on-line już od 1 stycznia 2020 roku. 

 
KONTAKT 

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów TPA 

Poland. 
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