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 Informacja o najważniejszych zmianach w podatkach w 
II półroczu 2019 r. 

 

I. VAT 
 
Zmiany obowiązujące od 1 września 2019:  
 

1. Wykaz podatników VAT (tzw. biała księga podatników) - na stronie internetowej MF 
opublikowana została baza danych czynnych podatników VAT (www.podatki.gov.pl). Służy 
ona do weryfikacji danych kontrahentów. Wśród tych danych znajdują się numery 
rachunków bankowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2020 r. 
płatność na inny rachunek bankowy kontrahenta niż ten znajdujący się w wykazie będzie 
wiązała się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, gdy kwota transakcji przekroczy 
15.000 zł (wydatek nie będzie stanowił k.u.p. a nabywca będzie ponosił solidarną 
odpowiedzialność za VAT ze sprzedawcą). 

2. Numer NIP na paragonie. Od 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do 
paragonu fiskalnego tylko w przypadku, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. 
Niedopełnienie tego obowiązku będzie wiązało się z sankcją w wysokości 100% kwoty 
podatku wykazanego na tej fakturze. 

3. Modyfikacja zakresu zwolnienia sprzedaży zabudowanych nieruchomości. Każdy budynek 
użytkowany dłużej niż dwa lata od zasiedlenia będzie zwolniony z VAT przy sprzedaży - 

zlikwidowano warunek, że zasiedlenie musi nastąpić w ramach czynności podlegającej 
opodatkowaniu (jeżeli dokonano na nim inwestycji podwyższających o 30% jego wartość 
początkową - wtedy okres 2 letni liczymy od daty oddania tej inwestycji).  

4. Przy żądaniu zwrotu VAT z urzędu skarbowego w ciągu 25 dni (tzw. zwrot przyspieszony) 
trzeba składać wraz z deklaracją podatkową dowody dokonania  przelewów dokumentujące 
zapłatę za faktury przekraczające 15.000 zł wartości. 

5. Podatnik wykreślony zostanie z rejestru VAT jeśli nie złoży deklaracji przez kolejne  3 miesiące 
a więc szybciej niż dotychczas (dotychczas było to 6 miesięcy).  

6. „Ulgowe” sankcje w podatku VAT. Jeśli w trakcie kontroli podatkowej podatnik sam złoży 
korektę deklaracji i wpłaci zaległy podatek VAT to sankcja wyniesie 15%, a nie 30% kwoty 
zaległości podatkowej. 

7. Szerszy zakres wyłączeń dla zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie będą mogli korzystać ze 
zwolnienia podmiotowego z VAT (przy obrotach rocznych do 200.000 zł) dodatkowo 
podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż przez Internet (bądź sprzedaż telefoniczną) elektroniki, 
sprzętu elektrycznego, sprzętu RTV i AGD Nowe przepisy dotyczyć będą też przedsiębiorców, 
którzy sprzedają kosmetyki, a także części do samochodów i motocykli (niezależnie od 
sposobu realizacji dostawy), oraz świadczących usługi ściągania długu, w tym faktoringu. 

Zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019 

Obwiązkowy „split payment”. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie 
stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są 
obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Dotyczy to  
paliwa, stali i wyrobów stalowych, złomu i odpadów, metali szlachetych (np. złoto i srebro) i 
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nieszlachetne (np. miedź). Ponadto, objęte nią będą np. tablety, smartfony, konsole, usługi 
budowalne. Obowiązek ten będzie dotyczyć także płatności za części i akcesoria do pojazdów 
silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i 
akcesoria. Obowiązkowy split payment będzie stosowany w przypadku faktur, których 
wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. Za nieumieszczenie na 
wystawianej fakturze oznaczenia, że faktura ta, z uwagi na przedmiot transakcji, powinna 
zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, będzie grozić sankcja 
w wysokości 30 proc. kwoty podatku wykazanego na fakturze. 

 
 

II. PIT 
 
Zmiany obowiązujące od 1 sierpnia 2019 

Zwolnienie z PIT dla osób do ukończenia 26 roku życia. Zwolnione z podatku są przychody ze 
stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, otrzymane przez podatnika do 
ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 
528 zł. Dla roku 2019 (01.08-31.12.2019) przyjęto odrębny limit 35 636,67 zł. Zwolnienie w 
PIT nie zwalnia z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS i zdrowotnych do NFZ. 
Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. pracodawca nie 
stosuje zwolnienia od podatku, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że 
uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów 
zwolnionych od podatku będą w całości zwolnione od podatku. 
 

Zmiany obowiązujące od 1 października 2019 (zatwierdzone przez Sejm, skierowane do Senatu) 

Niższa dolna stawka podatku dochodowego. Wyższe koszty uzyskania przychodu 
pracowników. Od 1 października 2019 dolna stawka skali podatkowej wyniesie zamiast 18%, 
17%. Dla całego 2019 roku stawką właściwą będzie 17,75%. Bez zmian pozostaje górna 
stawka skali podatkowej – 32%. Podwyższone zostały pracownicze koszty uzyskania 
przychodów. Po zmianach, koszty te wyniosą: 
    -250 zł miesięczne (jednoetatowcy) – obecnie 111,25 zł, 
    -300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) – obecnie 139,06 zł, 
    -3 000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) – obecnie 1 335,00 zł, 
    -3 600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1 668,72 zł, 
    -4 500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2 002,05 zł, 
    -5 400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2 502,56 zł. 
 

 

Powyższa informacja ma na celu jedynie zasygnalizowanie najważniejszych naszym zdaniem zmian i 

nie stanowi czynności doradztwa podatkowego. Na państwa życzenie, chętnie udzielimy 

szczegółowych wyjaśnień/wsparcia w powyższym zakresie. 

Osoba kontaktowa: 

Piotr Sobczak tel.: 600 444 013, e-mail: psobczak@aliantlaw.pl 

 


