


4 luty 2020 r.
2



Zmiany 
od 2019 r.



Podatek 
PIT i CIT



� Uprawnienie do jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln

PLN w roku podatkowym;

� Do tej pory, niezależnie od wysokości straty podatkowej, podatnik był

uprawniony do rozliczenia jedynie 50% straty podatkowej wygenerowanej

w każdym z 5 poprzednich lat podatkowych).

� Pozostałą część straty podatkowej przekraczającą 5 mln PLN będzie można

rozliczyć w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych.

� Warunek: kwota rozliczana w danym roku nie będzie mogła (nadal)

przekroczyć 50% straty.



� Nowy sposób rozliczania strat ma zastosowanie do strat powstałych

począwszy od roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2018 r.

� Tym samym w praktyce odliczenie w rozliczeniu za jeden rok podatkowy

straty w kwocie nieprzekraczającej 5.000.000 zł nastąpi dopiero w

rozliczeniu za 2020 r.



� Zasady odliczania straty nie mają zastosowania do:

� odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych wskazanych w art. 10 ust. 1

pkt 8 Ustawy o PIT;

� z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (także w zakresie CIT);

� z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da PIT (exit tax);

� ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku

dochodowego.



� Zwolnienie podatkowe dla kwot przychodów z tytułu odszkodowań za

szkody w środku trwałym (zniszczenie lub uszkodzenie), z wyłączeniem

samochodu osobowego:

� w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim

następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub

wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego zaliczanego zgodnie z

KŚT do tego samego rodzaju co środek trwały;

� w części odpowiadającej wartości wydatków na ww. cele poniesionych

przez podatnika - od dnia powstania szkody do dnia otrzymania

odszkodowania - w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów,

w tym poprzez odpisy amortyzacyjne



� Nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów:

� odpisów amortyzacyjnych od tej części ich wartości, która odpowiada

poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie środka trwałego

odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo

zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie;

� wydatków i kosztów sfinansowanych bezpośrednio z dochodów

(przychodów), min. z odszkodowań za szkody w środkach trwałych.

� Zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po dniu 31 grudnia

2018 r.



� Miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych może zostać

potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na

rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku

podatkowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu

rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze

stanem faktycznym.

� ALE : tylko do przychodów tytułu świadczeń doradczych, księgowych,

badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,

przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania

personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.



20.000 euro (ok. 
86.000 zł)

150.000 zł

225.000 zł

Dotychczas

Od 2019 r.



� Koszty uzyskania przychodów: odpisy z tytułu zużycia firmowego samochodu osobowego

(amortyzacja podatkowa) w części ustalonej od wartości samochodu do kwoty:

� 225.000 zł w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym;

� 150.000 zł w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

� Ww. limitów nie stosuje się do odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, jeżeli ten

samochód został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy

leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w

odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika



� Przepisy nie precyzują, jaką wartość pojazdu należy przyjąć (netto, brutto,

czy netto + 50% VAT);

� Najbardziej zasadne „netto + 50% VAT”, ponieważ wtedy ten sam skutek w

przypadku nabycia samochodu na własność i w przypadku leasingu – gdy

samochody wykorzystywane są również dla celów niezwiązanych z

działalnością podatkową podatnika



� Brak limitu (!)

� Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych:

a) Jeżeli koszt jest związany z przychodem bądź z zachowaniem źródła

przychodu – jest on zaliczany do kosztów uzyskania przychodów

b) Koszt musi być należycie udokumentowany,

� Wydatek na ubezpieczenie samochodu osobowego wykorzystywanego w

firmie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przy czym:

• OC – w całości,

• AC – proporcjonalnie do wartości samochodu (20 tyś euro).

2018



2018

Samochód prywatny wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej:

a) Konieczność obliczania tzw. kilometrówki,

b) Koszt musi być należycie udokumentowany,



Obecnie
Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych:

� W przypadku samochodów wykorzystywanych zarówno do celów

służbowych, jak i prywatnych koszt stanowić będzie jedynie 75%

wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu,

� Zaliczenie całości wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie

możliwe w oparciu o prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu,

� Koszt musi być należycie udokumentowany.



Obecnie
� Poniesione przez podatnika wydatki oraz opłaty - obejmują także podatek

VAT, który zgodnie z przepisami nie stanowi podatku naliczonego, oraz

naliczony podatek VAT - tej części, w jakiej zgodnie z przepisami

podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku.

� W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w

art. 86a ust. 4 VAT uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany

również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.



Obecnie
� Odpłatne zbycie:

� Dochodem albo stratą w ramach działalności gospodarczej z odpłatnego zbycia nabytego

uprzednio samochodu osobowego będącego środkiem trwałym jest różnica między

przychodem z odpłatnego zbycia tego samochodu a jego wartością początkową wykazaną w

RŚT, w części nieprzekraczającej odpowiednio kwoty 150.000 zł (225.000 zł pojazd

elektryczny), po pomniejszeniu tej wartości o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia

tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

� Zasada powyższa nie ma zastosowania przy ustalaniu dochodu (straty) z odpłatnego zbycia

samochodu osobowego, jeżeli ten samochód został uprzednio oddany przez podatnika do

odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej

umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej

umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.



Obecnie

Wydatek na ubezpieczenie samochodu osobowego wykorzystywanego w

firmie można będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przy czym:

� OC – w całości lub 75% (w przypadku braku ewidencji),

� AC – proporcjonalnie do wartości samochodu (po zmianach –

150.000 zł).



Obecnie

Samochód prywatny wykorzystywany w ramach działalności gospodarczej:

� Likwidacja tzw. kilometrówki,

� Możliwość zaliczenia jedynie 20% wydatków związanych z używaniem

samochodu,

� Koszt musi być należycie udokumentowany.



2018

� Brak limitu kosztów uzyskania przychodów (!)

� Leasingobiorcy zaliczają opłaty leasingowe do kosztów bez żadnych

ograniczeń (w tym raty kapitałowe i odsetki).

� Dzięki temu w przypadku droższych samochodów (przekraczających

równowartość 20 tys. euro) bardziej opłaca się ich leasing niż zakup.



Obecnie
� Limit kosztów uzyskania przychodów - 150.000 zł (!)

� Limit 150 tys. zł będzie dotyczył opłat wynikające z leasingu operacyjnego,

najmu i dzierżawy aut.

� Będzie je można odliczyć od przychodu w takiej proporcji, w jakiej kwota

150 tys. zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego

przedmiotem leasingu, najmu lub dzierżawy.

�
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=limit opłat wynikających z leasing operacyjnego,

najmu i dzierżawy.



� W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie

umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy - ww. limit stosuje się do tej

części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

� W przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 6 miesięcy, przez wartość

samochodu rozumie się wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

� W przypadku gdy opłata (w tym czynsz z tytułu ww. umów) została skalkulowana w

sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego - przepis

wyłączający z KUP 25% wydatków eksploatacyjnych (w przypadku wykorzystywania

pojazdu firmowego na cele prywatne) - stosuje się do tej części opłaty, która

obejmuje koszty eksploatacji pojazdu

� Przepisy przejściowe a umowy zawarte w 2018 r. z dostawą samochodu już w 2019

r. Czy będą kiedyś kwestionowane?



� Zmiany od 1 stycznia 2019 r.;

� Podatek w tym zakresie został wprowadzony w 2018 r. i dotyczył m.in.

podatników będących właścicielami centrów handlowych i biurowców;

� Od nowego roku zakres podatników tego podatku poszerzony – podatkiem

co do zasady bowiem objęty przychód ze środka trwałego będącego

budynkiem, stanowiący własność lub współwłasność podatnika, oddany w

najem czy dzierżawę lub umowę o podobnym charakterze i położny na

terytorium RP.



� Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych
budynków rozumiana jako suma ich wartości początkowych, pomniejszona
o kwotę 10 mln PLN;

� Zmodyfikowano zatem podstawę opodatkowania, która wcześniej
obejmowała jedynie te określone budynki, których wartość jednostkowa
przekraczała 10 mln PLN;

� Zgodnie z nowymi przepisami podatek będzie należny także w przypadku,
gdy podatnik posiada kilka nieruchomości, z których każda ma wartość
początkową mniejszą niż 10 mln PLN, ale w sumie ich wartość przekracza
tę kwotę.



� Od 1 stycznia 2019 roku kosztem uzyskania przychodów w przypadku wkładów
niepieniężnych do spółek kapitałowych w postaci wierzytelności pożyczkowych lub
handlowych są odpowiednio:

� wartości odpowiadającej kwocie pożyczki (kredytu), która została przekazana
przez wnoszącego wkład na rachunek płatniczy tej spółki lub spółdzielni, nie
wyższej jednak niż wartość wkładu z tytułu tej pożyczki (kredytu) (określona w
statucie, umowie spółki, innym dokumencie o podobnym charakterze) − jeżeli
przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność z tytułu tej pożyczki
(kredytu)

� wartości wierzytelności, w części zaliczonej uprzednio do przychodów należnych -
jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest wierzytelność zaliczona uprzednio
do przychodów należnych podmiotu wnoszącego ten wkład

� Zmiana ta jest istotna, w szczególności w odniesieniu do wierzytelności
handlowych, ponieważ wprowadza zasady, których brakowało w dzisiejszych
przepisach.



Podatek PIT



� Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -

państwowy fundusz celowy służący wsparciu społecznemu, zawodowemu

lub zdrowotnemu osób niepełnosprawnych – obowiązkowa danina

solidarnościowa wpłacana na rachunek urzędu skarbowego.

� Danina solidarnościowa – 4% podstawy obliczenia tej daniny.

� Podstawa obliczenia – nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów

podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (przychody ze

stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło, kontrakty menadżerskie), ze

zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów

finansowych, z działalności gospodarczej (opodatkowanych skalą lub

podatkiem liniowym), od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.



� Podstawa obliczenia – ulega pomniejszeniu o kwoty składek

ubezpieczeniowych oraz kwot wskazanych w regulacjach CFC.

� Danina solidarnościowa nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.



Podatek CIT



� Do 31 grudnia 2018 r. stawkę 15% mogli zastosować:

� mali podatnicy, jeśli ich przychody w danym roku, w przeliczeniu na

złotówki, nie przekroczyły 1,2 mln euro;

� podatnicy rozpoczynający działalność.

� Od 1 stycznia 2019 r. stawkę 9% mogą zastosować:

� mali podatnicy, jeśli ich przychody , w przeliczeniu na złotówki, w danym

roku nie przekroczyły 1,2 mln euro

� podatnicy rozpoczynający działalność do momentu przekroczenia progu

1.2 mln euro stawka 9%; Po przekroczeniu progu, od następnego miesiąca

lub kwartału stosuje się stawkę 19%

� Preferencyjna stawka nie ma zastosowania do przychodów z tytułu zysków

kapitałowych.



� Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku

podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł

� Inne liczenie limitu przychodów. W poprzednich przychody ze sprzedaży,

aktualnie przychody (czyli też np. zyski kapitałowe).

� Preferencyjna stawka 9% nie ma zastosowania do podatkowych grup

kapitałowych.



� Co do zasady przy obliczaniu zaliczek miesięcznych i kwartalnych nie

stosuje się 9% stawki podatku.

� Podatnicy rozpoczynający działalność w pierwszym roku podatkowym oraz

mali podatnicy - mogą obliczać zaliczki przy zastosowaniu 9% stawki

podatku za miesiące lub kwartały, w których ich przychody osiągnięte od

początku roku podatkowego nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty

odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro przeliczonej według

średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na

pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł

� Począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy są obowiązani

do stosowania 19% stawki podatku -



� Preferencyjna stawka 9% nie znajdzie zastosowania w roku podatkowym w którym podatnik rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym 
bezpośrednio po nim następującym, w przypadku podatnika, który został utworzony:

� W wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę; albo

� W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki nie będącej
osobą prawną, albo

� Przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika
uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w
zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące określania przychodów ze sprzedaży
rzeczy i praw majątkowych (art. 14 ustawy CIT), albo

� Przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na
poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo
jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo

� przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik
został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio
prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie
równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień
roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość
tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące określania przychodów ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (art. 14 ustawy
CIT).



� Preferencyjna stawka 9% nie znajdzie zastosowania w roku podatkowym, w którym dokonano podziału
albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym dla:

� Spółki dzielonej;

� Podatnika który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

� uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego
przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według
średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego
rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników
oblicza się, stosując odpowiednio przepisy dotyczące określania przychodów ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (art. 14
ustawy CIT), lub

� składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały
(akcje) tych innych likwidowanych podatników



Podatek 
PCC



� W przypadku zawarcia umów pożyczek po dniu 31 grudnia 2018 roku,
podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% (wcześniej 2%);

� Zmiana ta nie dotyczy pożyczek udzielonych przez
udziałowca/akcjonariusza spółce kapitałowej - nadal istnieje zwolnienie od
podatku od czynności cywilnoprawnych.



� Możliwość składania zbiorczych deklaracji PCC pojawiła się od 1 lipca 2019
r.;

� Mogą z niej korzystać pożyczkobiorcy i nabywcy, którzy co najmniej trzy
razy w miesiącu podpisują umowy pożyczki albo kupują ruchomości lub
prawa majątkowe;

� Warunkiem złożenia jednej zbiorczej deklaracji za cały miesiąc i opłacenia
jednym przelewem podatku za wszystkie czynności będzie to, aby ostatnia
z nich była dokonana przed upływem 14 dni od pierwszej;

� Jeśli więc pierwsza czynność będzie zrealizowana np. 5 września, a dwie
pozostałe 20 i 21 września, to podatnik nie będzie mógł złożyć zbiorczej
deklaracji.



Zmiany 
od 2020 r.



Biała lista
rachunków



Sankcje

NKUP
Solidarna 

odpowiedzialność 
VAT



� Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców:

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i

usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą,

dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby

podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub

3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art.

106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem

mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.



� Wcześniej wymienionych reguł nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o

podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3

Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w

terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.



� W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej

płatność dotycząca transakcji miedzy przedsiębiorcami powyżej 15 tyś zł naruszy warunki o

których była mowa powyżej, podatnicy w tej części:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają

przychody

- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku

płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu

podzielonej płatności.



� Przelewy odroczone

� Płatności realizowane za pośrednictwem PayPal, DotPay, itp.

� Płatności karta kredytową

� Rachunki wirtualne

� Potrącenie wzajemnych wierzytelności, cesje, przekazy

� Usługi ciągłe – „transakcja” – umowy na czas określony i nieokreślony



� Sankcje nie będą miały zastosowania jeśli:

� Płatność na rachunek spoza Białej listy – ale przy pierwszej zapłacie należności na ten

rachunek zostanie złożone zawiadomienie do naszelnika urzędu skarbowego właściwego dla

podatnika w ciągu 7 dni od dnia zlecenia przelewu,

� Płatność na rachunek spoza Białej listy – ale dokonana z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej płatności (split payment)

� Płatność na rachunek spoza Białej listy – ale na konto banku lub skok służące do

dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub skok wierzytelności pieniężnych, o

ile bank skok lub wystawca faktury przekaże podatnikowi informację o tym że jest to właśnie

rachunek służący do takich celów



Split
payment



Sankcje dla 
odbiorcy faktury

NKUPKKS do 21 mln30% VAT



� Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców:

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług -

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych

przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od

towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub

3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art.

106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem

mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.



Ulga na złe 
długi



� Główne rozwiązania projektu to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie

prezesa UOKiK do ścigania dużych przedsiębiorstw generujących

największe zatory; obowiązek dla największych firm raportowania do MPiT

swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w

VAT).



� 30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych

Skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów
zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot
publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych).

� 60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi

Skrócenie – do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w
których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a
dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).



� To dłużnik udowodni, że termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy

W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi (np. dwiema
średnimi firmami) terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni – w razie sporu między
nimi to dłużnik, a nie wierzyciel będzie musiał udowodnić, że ustalony termin
zapłaty nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

� Będzie można odstąpić od umowy, gdy termin zapłaty przekracza 120 dni

Możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy
ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie wydłużony – przekracza 120
dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,
potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego
terminu było rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (w tej sytuacji wierzyciel
będzie mógł odstąpić od całości umowy lub od jej niewykonalnej części).



� Największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze

Coroczne przekazywanie przez największych podatników podatku
dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód
przekracza rocznie 50 mln euro), ministrowi ds. gospodarki (MPiT)
sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te
będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi
partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi
w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być
opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).



UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem

kontrahentom

Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne.
Najpierw Prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do
nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie
uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach.
Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie
płacą.



Firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają prawo do ulgi na złe długi w

PIT i CIT

Wprowadzenie przepisów mających na celu rozpoznawania skutków w
podatkach PIT i CIT tzw. złych długów (w tym tzw. ulgę na złe długi), na wzór
mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który
nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie
lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę
wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy
opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił).



Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną z obecnych 9,5

do 11,5 proc.

Podniesienie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach
handlowych o dwa punkty procentowe, tj. do 11,5 proc., tak aby
kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z
kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest
podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. 9,5
proc.



Wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Zróżnicowanie wysokości rekompensat za poniesione koszty związane z
odzyskiwaniem należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od
każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą
wyznaczone trzy progi:

• 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;

• 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż
50 000 zł;

• 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.

Dodatkowo wprowadzono mechanizm zapobiegający nadużywaniu prawa do
rekompensat. Jednocześnie przyjęto, że podmiot publiczny nie będzie musiał
dochodzić rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem
należności, gdy jej wysokość jest równa lub wyższa od wynagrodzenia za
dostawę towaru lub wykonanie usługi.



Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej

konkurencji

Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji (w ustawie o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) o działanie polegające na
nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub
wykonane usługi.



Inne zmiany 
od 2020 r.



Mniejszy PIT





„Mały 
podatnik”



Mały podatnik - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze
sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie
przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych
w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego
roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.



Indywidualny 
rachunek 

podatkowy



Mikrorachunek podatkowy - jest to indywidualny rachunek podatkowy,
który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i
pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego
pomocą.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT trzeba będzie wpłacać na dotychczasowych
zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z
obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych (ma
byc opublikowane w grudniu). Tam tam również mają znaleźć się szczegółowe
objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.



Mikrorachunek podatkowy – cele:

� wygodny i prosty sposób zapłaty PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny
mikrorachunek podatkowy - nie będzie już trzeba wybierać oddzielnych
rachunków,

� możliwość szybkiego sprawdzenia numer mikrorachunku podatkowego w
każdym miejscu i czasie,

� jeśli podmiot się przeprowadzi lub zmieni siedzibę firmy to dalej będzie
posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,

� nie będzie trzeba już szukać obowiązujących numerów rachunków
urzędów skarbowych i ograniczona zostanie liczba omyłkowych przelewów
na niewłaściwe konto,

� mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i
VAT. Podatnik szybciej otrzyma potrzebne ci zaświadczenia, np. o
niezaleganiu w podatkach.



Mikrorachunek podatkowy - mikrorachunek podatkowy
sprawdzisz korzystając z generatora lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie
skarbowym.



Proponowane 
zmiany 
w KKS



• Kontrowersyjna propozycja zmian (obecnie projekt):

• Jeżeli sprawca popełniając przestępstwo skarbowe uszczuplił należność

publicznoprawną, sąd wymierzając karę grzywny jako karę samoistną

określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej

uszczuplonej należności publicznoprawnej.

• Jeżeli kara grzywny jest orzekana obok innej kary, sąd wymierzając ją

określa jej minimalną wysokość jako odpowiadającą co najmniej połowie

uszczuplonej należności publicznoprawnej.

• Dotyczy zarządów spółek, dyrektorów finansowych, głównych księgowych.



Raportowanie 
schematów 

podatkowych
(MDR)



• Kryzys finansowy i inicjatywa OECD przeciwdziałająca erozji bazy podatkowej (BEPS)

• Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 dotycząca raportowania MDR:

• Ochrona bazy podatkowej państw członkowskich przez zniechęcanie podatników 
i promotorów do agresywnej optymalizacji podatkowej;

• Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wspólnotowego dzięki 
przeciwdziałaniu agresywnej optymalizacji podatkowej;

• Uzyskiwanie wczesnej informacji nt. przypadków agresywnej optymalizacji 
podatkowej, tak aby umożliwić jej zablokowanie przez administracje skarbowe:

• przez wprowadzenie nowych przepisów lub 

• przez przeprowadzenie odpowiednich ocen ryzyka i kontroli podatkowych.

• Polska wdrożyła Dyrektywę Rady (UE) 2018/822 od 1 stycznia 2019 r. w znacznie 
szerszym zakresie

• Kary za uchybienia w zakresie raportowania MDR rekordowe w Unii Europejskiej!



�Celem przepisów MDR jest dostarczenie administracji skarbowej informacji,
która będzie wykorzystania przez organy podatkowe do poprawy jakości
systemu podatkowego. Dostarczane informacje umożliwią również szybką
reakcję w postaci ewentualnych zmian legislacyjnych.

�Przepisy MDR nakierowane są zwłaszcza na umożliwienie szybkiego dostępu
administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu
lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o
promotorach i korzystających ze schematów podatkowych. Przepisy te powinny
również zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania u podatników
uzgodnień mogących stanowić unikanie opodatkowania.





Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 Krajowe regulacje MDR

Uzgodnienie transgraniczne - dotyczy 
więcej niż jednego państwa 
członkowskiego albo państwa 
członkowskiego i państwa trzeciego
(dodatkowe warunki zawarte w art. 1 
pkt 1 lit. b Dyrektywy MDR)

Schemat podatkowy transgraniczny oraz 
dodatkowo schemat podatkowy inny niż 
transgraniczny 



Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 Krajowe regulacje MDR

Uzgodnienia transgraniczne, które 
mogłyby potencjalnie zostać 
wykorzystane do celów agresywnego 
planowania podatkowego

Uzgodnienia i schemat podatkowe, które 
nie muszą stanowić formy unikania 
opodatkowania (np. obowiązek 
raportowania może powstać, gdy 
podatnik korzysta z dozwolonych ulg lub 
preferencji). 





Uzgodnienie

Czy spełnia kryterium 
głównej korzyści?

Czy uzgodnienie 
wypełnia znamiona 

choćby jednej 
ze szczególnych cech 

rozpoznawczych?

Czy uzgodnienie 
wypełnia znamiona 

choćby jednej 
z ogólnych cech 

rozpoznawczych?

Czy spełnione jest 
kryterium 

transgraniczne?

Czy spełniona jest 
jedna z ogólnych cech 

rozpoznawczych

Czy uzgodnienie 
wypełnia znamiona 

choćby jednej 
ze szczególnych cech 

rozpoznawczych?

Czy uzgodnienie 
wypełnia znamiona 

choćby jednej z innych 
szczególnych cech 
rozpoznawczych? 

Uzgodnienie spełnia 
definicję schematu 

podatkowego 
transgranicznego 

Czy spełnione jest 
kryterium 

kwalifikowanego 
korzystającego?

Uzgodnienie spełnia 
definicję schematu 

podatkowego 
krajowego

Uzgodnienie nie 
spełnia definicji 

schematu 
podatkowego

Czy spełnione jest 
kryterium 

transgraniczne? 
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NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK



A B C
przychody lub koszty 
korzystającego albo wartość 
aktywów tego podmiotu w 
rozumieniu przepisów o 
rachunkowości, ustalone na 
podstawie prowadzonych ksiąg 
rachunkowych przekroczyły w 
roku poprzedzającym lub w 
bieżącym roku obrotowym 
równowartość 10 mln EUR lub

jeżeli udostępniane lub wdrażane 
uzgodnienie dotyczy rzeczy lub 
praw o wartości rynkowej 
przekraczającej równowartość 2,5 
mln EUR lub

jeżeli jest podmiotem powiązanym 
w rozumieniu art. 11a.1.4 ustawy 
o CIT lub art. 23m.1.4 ustawy o PIT 
z takim podmiotem.
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• Rozumie się przez to uzgodnienie, które:

• spełnia kryterium głównej korzyści oraz
posiada ogólną cechę rozpoznawczą,

• posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub

• posiada inną szczególną cechę
rozpoznawczą.

SCHEMAT 
PODATKOWY



Kryterium 
głównej 
korzyści

• Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących
okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się
zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby

zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie
korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a
korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot
spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.
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Korzyść 
podatkowa

82

• Niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania 
podatkowego lub obniżenie jego wysokości;

• Powstanie lub zawyżenie straty podatkowej;
• Powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu 

podatku;
• Brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika jeżeli wynika on z niepowstania zobowiązania 

podatkowego, odsunięcia w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenia jego 
wysokości;

• Podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w rozumieniu przepisów 
ustawy o VAT, do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;

• Niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku sporządzania i 
przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych.



• Rozumie się przez nie właściwość uzgodnienia
polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej 
jeden z wymienionych warunków

Ogólne cechy 
rozpoznawcze

Szczególne 
cechy 

rozpoznawcze

Inne szczególne 
cechy 

rozpoznawcze
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Dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie

ujednoliconej dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które nie

wymagają istotnych zmian w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego

korzystającego.

3
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• Znacznie ujednolicona dokumentacja obejmuje sytuacje związane z
wykorzystywaniem dokumentacji / umów stworzonych i wykorzystywanych do
zawierania specjalistycznych umów bankowych lub innych umów dotyczących
zagadnień finansowych,

• Znacznie ujednolicona dokumentacja obejmuje sytuacje, w której promotor
przekazał korzystającemu dokumentacje dotyczącą przesłanek zastosowania 50%
kosztów uzyskania przychodów (wzorcowy regulamin zastosowania 50% kosztów
uzyskania przychodów), na podstawie którego korzystający podejmuje czynności
implementacji nowych zasad wynagradzania pracowników z wykorzystaniem
podwyższonych kosztów uzyskania przychodów



dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów (przychodów) do innego źródła

dochodów (przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest

faktycznie niższe opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania.
4
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• Zmiana zasad opodatkowania na kartę podatkową w celu uniknięcia 
opodatkowania podatkiem dochodowym transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub 

• Przejście na tzw. samozatrudnienie mimo, że faktycznego wykonywania pracy w 
stosunku podporządkowania



Promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość

uzależniona jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia.9

87

• Wynagrodzenie za usługi związane z doradztwem finansowym, których
wykonanie jest uzależnione od osiągnięcia korzyści podatkowej wynikającej ze
świadczonych usług doradztwa podatkowego
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Dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych.

5

89

• Definicja wartości niematerialnych jest ustalona szeroko, wykracza poza zakres 
WNiP określonych w ustawach o PIT i CIT.
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wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu podatku

odroczonego, wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia u

korzystającego jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz

przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 mln zł

91

• Aby zaistniał obowiązek informacyjny w tym zakresie, wpływ na część odroczoną podatku dochodowego -
wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia - jest dla korzystającego:

• istotny w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
• oraz przekracza łącznie, bez względu na okres, kwotę 5 000 000 złotych.

• Nie będą podlegały temu obowiązkowi, co do zasady, sytuacje, w których wpływ na część odroczoną
podatku dochodowego będzie wynikał z typowych / standardowych czynności wykonywanych przez
podatników wynikających z zasad przewidzianych w odpowiednich regulacjach i standardach prawa
bilansowego takich jak:

• transakcje typu buy-sell back i sell-buy back (dokonywane standardowe w działalności banków);
• gdy powstanie aktywa lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego wynika z wyceny bilansowej aktywów i

pasywów na koniec okresu sprawozdawczego takich jak np. wycena niezrealizowanych różnic kursowych,
wycena należności i zobowiązań w walutach obcych;

• gdy powstanie aktywa lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego wynika z wyceny bilansowej aktywów i
pasywów do wartości godziwej;

• gdy wpływ na część odroczoną podatku dochodowego wynika z dokonania odpisu aktualizacyjnego
zgodnie z wymogami prawa bilansowego lub utworzeniem rezerwy;

• gdy wpływ na część odroczoną podatku wynika z różnego ujęcia w czasie kosztów remontów dla celów
bilansowych i podatkowych;

• gdy wpływ na część odroczoną podatku wynika z różnic momentu ujęcia odsetek dla celów prawa
podatkowego i bilansowego.

1



Płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku przekraczającego w

trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 mln zł, jeżeli w odniesieniu do wypłat należności

wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia nie miałyby

zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia

podatkowe

92

• Co do zasady, ocena czy ma zastosowanie wskazana cecha, będzie rozpatrywana z punktu widzenia sumy
wysokości hipotetycznego podatku wynikającego z wypłat transgranicznych podlegających podatkowi u
źródła w danym roku kalendarzowym w stosunku do danego podatnika. Powinna być ona jednak
rozpatrywana każdorazowo z punktu widzenia całokształtu okoliczności, które dotyczą rozpatrywanego
uzgodnienia.

• W przypadku bowiem, gdy podmioty dokonują podziału płatności transgranicznych w wyniku którego
wartość hipotetycznego podatku w stosunku do danego podatnika jest nieznacznie poniżej
kwalifikowanego progu 5 mln zł, należy się zastanowić, czy zastosowania nie znajdzie sytuacja, w której
podział ten został dokonany celem uniknięcia obowiązku informacyjnego MDR. W takim przypadku oceny
czy zastosowanie znajdzie omawiana cecha rozpoznawcza należy dokonać przez pryzmat zespołu
czynności, które funkcjonalnie tworzą jedną całość, a nie pojedynczych czynności, których wyodrębnienie
miało na celu uniknięcie obowiązku informacyjnego MDR.

• Przykład 1: Spółka córka wypłaca dywidendę do spółki matki w kwocie 30 mln zł, a transakcja jest
zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

• Przykład 2: Odsetki od pożyczek/ obligacji, które są wypłacane za granicę w kwocie 30 mln zł w skali roku,
opodatkowane stawką WHT w wysokości 0% wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania.

2



SchematAlokacja części wkładu 
do spółki  na kapitał 

zapasowy (PCC)

Uproszczenie 
w oprocentowaniu 
pożyczek (tzw. safe

harbor rules
od 2019 r.)

Niektóre dywidendy

Samozatrudnienie 
(mimo faktycznego 

stosunku 
podporządkowania) 

Sztuczne dzielenie 
transakcji w celu 

uzyskania 
stawki CIT 9%
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Potencjalne elementy schematów / schematy wymienione w formularzu MDR-1

Dywidendy Należności licencyjne

Odsetki - w tym od obligacji Strata podatkowa

Świadczenie złożone
Świadczenia niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów 

i usług na terytorium RP

Znaki towarowe Czynności o charakterze bezpłatnym

Programy motywacyjne Przekwalifikowanie typu przychodów/dochodów

Zmiana stawek z wyższej na niższą (Podatek od towarów i usług, Podatek 
akcyzowy)

Wykorzystanie samozatrudnienia

Przeniesienie składników majątkowych Połączenie

Wymiana udziałów Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Leasing/najem/dzierżawa
Zwolnienia (skorzystanie ze zwolnienia o charakterze podmiotowym, 

przedmiotowym lub o charakterze mieszanym)

Definicja pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości Instrumenty pochodne

Działalność gospodarcza w specjalnej strefie ekonomicznej Likwidacja

Wkład niepieniężny (Aport) Przekształcenie

Podział Wydzielenie

Ciche rezerwy Wartość firmy

Świadczenia niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
na terytorium RP

Strata podatkowa 94



� Przepisy przewidują szereg podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych:

Raportowanie

Promotor

Korzystający

Wspomagający
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• osoba fizyczna/prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub
wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.

• Mogą to być podmioty m.in. takie jak: radca prawny, adwokat,
doradca podatkowy, dyrektor finansowy, spółka doradzająca
pozostałym spółkom w grupie.

Promotor

• osoba fizyczna/prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane
jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia
uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego
uzgodnienia.

• Korzystającym co do zasady jest podatnik. W przypadku podmiotów
transparentnych podatkowo, korzystającym będzie ten podmiot.
Również wspólnicy, jeżeli wykonywano względem ich czynności opisane
w definicji korzystającego.

Korzystający
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Podmiot Zdarzenie
Zwolnienie 
z tajemnicy 
zawodowej

Termin Dodatkowe obowiązki

Promotor

• Udostępnienie schematu innego
niż standaryzowany

• Przygotowanie do wdrożenia 
schematu

• Dokonanie pierwszej czynności 
związanej z wdrożeniem 
schematu

NIE

30 dni od 
następnego dnia 

po zdarzeniu

• informuje korzystającego o terminach, 
w jakich powinien złożyć MDR-1

• przekazuje korzystającemu dane 
niezbędne do uwzględnienia w 
informacji o schemacie podatkowym

• informuje pisemnie inne znane 
podmioty o obowiązku przekazania 
informacji do Szefa KAS

Promotor

• Poinformowanie Korzystającego 
o obowiązku przekazania 
informacji o schemacie 
podatkowym

NIE

30 dni od 
następnego dnia 

po zdarzeniu

• zawiadamia Szefa KAS o 
poinformowaniu korzystającego oraz 
innych podmiotów o obowiązku 
przekazania schematu podatkowego 
wskazując datę udostępnienia 
schematu oraz liczbę podmiotów, 
które poinformował na formularzu 
MDR -2

Promotor

• Udostępnienie schematu innego 
niż standaryzowany

• Przygotowanie do wdrożenia 
schematu

• Dokonanie pierwszej czynności 
związanej z wdrożeniem 
schematu

TAK

30 dni od 
następnego dnia 

po zdarzeniu

• składa informację o schemacie 
podatkowym na formularzu MDR – 1
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Podmiot Zdarzenie Termin Obowiązki

Korzystający

• promotor udostępniający 
korzystającemu uzgodnienie nie 
wypełnił obowiązku przekazania 
informacji o schemacie podatkowym;

• promotor nie poinformował 
korzystającego o nadaniu schematu 
NSP;

• korzystający nie zwolnił promotora z 
zachowania prawnie chronionej 
tajemnicy zawodowej

30 dni od następnego dnia po 
zdarzeniu otrzymania,

przygotowania do wdrożenia, 
czynności związanych z 
wdrożeniem schematu 

podatkowego

• składa informację o schemacie 
podatkowym na formularzu MDR –
1

Korzystający

• Jeżeli korzystający dokonywał w 
danym okresie rozliczeniowym 
jakichkolwiek czynności, które są 
elementem schematu podatkowego 
lub uzyskiwał wynikającą z takiego 
schematu podatkowego korzyść 
podatkową, jego drugim obowiązkiem 
będzie przekazanie informacji do Szefa 
KAS, że zastosował w danym okresie 
rozliczeniowym schemat podatkowy.

W terminie złożenia deklaracji 
podatkowej dotyczącej tego 
okresu rozliczeniowego

• Składa na formularzu MDR-3 
informację o:

• NSP schematu podatkowego – a w 
przypadku gdy schemat podatkowy 
nie posiada NSP, informacja 
składana do Szefa KAS powinna 
zawierać dane dotyczące schematu 
podatkowego składane na 
formularzy MDR – 1

• wysokość korzyści podatkowej, 
która wynika ze schematu 
podatkowego – jeśli korzystający 
uzyskiwał w danym okresie 
rozliczeniowym taką korzyść
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MDR
Strona internetowa, 

poprzez którą 
składane są 

informacje, jest 
nieprzejrzysta

Brak szerokiej oferty 
aplikacji 

obsługujących w pełni 
edycję i transfer 
plików w ramach 

raportowania MDR

Treść przepisów 
i objaśnień 

podatkowych jest 
w wielu miejscach 

niespójna i niejasna Czas oczekiwania 
na nadanie NSP 

wynosi już nawet 
ponad 3 miesiące

Na dzień 9 października 
2019 r. podmioty 

zobowiązane złożyły 
3567 informacji 
o schematach 

podatkowych. Nadano 
424 NSP, a 5 razy 

odmówiono nadania NSP.
99
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Co robić?



Jak zmniejszyć ryzyko kar / sankcji



Grzegorz Szachowicz

E-mail: grzegorz.szachowicz@martinitax.pl

Tel. +48 508 390 178




