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Dotychczasowy termin  150 dni zmniejszono 

do 90, po upływie których wierzyciel może 

skorygować VAT wykazany na fakturach. 

W dalszym ciągu należy pamiętać o tym, 

że dłużnik nie może pozostawać 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

zaś od końca roku kalendarzowego, w którym 

wystawiono fakturę nie minęło 2 lata.

Krótszy termin na ulgę na 

złe długi 

Nowe regulacje dotyczące 

bonów 

Wprowadzono klasyfikacje bonów na towary 

i usługi, których opodatkowanie uzależniono 

od przeznaczenia bonu i sposobu jego 

wykorzystania. Za bon uznaje się taki 

instrument, z którym wiąże się obowiązek 

jego przyjęcia jako wynagrodzenia za usługi 

lub towary, które mają zostać dostarczone. 

Transfer samego bonu może być niekiedy 

uznany za dostawę towaru lub świadczenie 

usługi, której bon dotyczy.
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Usługi elektroniczne dla 

konsumentów z państw UE 

Celem nowych regulacji jest zmniejszenie 

formalności związanych z rozliczeniem 

usług elektronicznych wykonywanych przez 

polskich podatników na rzecz konsumentów 

z innych państw członkowskich. Polska 

nowelizacja jest wynikiem wprowadzonych 

unijnych przepisów dotyczących VAT.
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Pierwotne przepisy 

przewidywały podwyższenie 

stawki 22 na 23 % i 7 na  8 % 

do końca roku 2018 jednak 

ustawodawca postanowił 

wydłużyć okres obowiązywania 

podwyższonych stawek 

w podatku od towarów i usług.

 

Przyjęto, że podwyższone 

stawki pozostaną aż do 

momentu, w którym budżet 

państwa będzie wykazywał 

wynik finansowy obliczony 

na podstawie specjalnego 

wzoru. Oznacza to, że stawka 

23 % zamiast dawnej 22 % 

może nie zmienić  się w ciągu 

najbliższych lat.

Wraz z wprowadzeniem 

przepisów 

o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych poszerzył 

się zakres zwolnienia 

przedmiotowego w VAT. 

Zwolnione są zatem 

usługi zarządzania 

Pracowniczymi Planami 

Kapitałowymi o ile usługi 

te spełniają wymogi 

przepisów szczególnych 

dotyczących Planów.

Pracownicze 
Plany 

Kapitałowe 
a VAT

Stawki VAT – 23 % i 8 % pozostają 

na lata



Wedle rozporządzenia, przedsiębiorcy 

których obrót na rzecz konsumentów 

nie przekroczył w poprzednim roku 20 tys. zł 

stracą po upływie określonego czasu, prawo 

do zwolnienia z obowiązku prowadzenia 

kasy fiskalnej. 

W stosunku do niektórych podatników 

korzystających w 2018 r. ze zwolnienia, straci 

ono moc z dniem  1 czerwca 2019 r.

Kasy fiskalne – koniec 

zwolnień dla małych 

przedsiębiorców 

Rejestr podatników VAT – 

wykreślenie z urzędu 

Dotychczasowo obowiązujące przepisy dają 

szerokie uprawnienia organom 

podatkowym, które mogą wykreślić – bez 

zgody podatnika - podmioty nie stawiające 

się na wezwania organu lub, z którymi jest 

utrudniony kontakt telefoniczny. 

Od nowego roku organy podatkowe będą 

także weryfikować czy wyrok wydany przez 

sąd w stosunku do podatnika nie obliguje 

organu do wykreślenia automatycznie 

z rejestru VAT.

Zmiany w procedurze 

zwrotu VAT 

Od nowego roku, uproszczono procedurę 

występowania podatników o zwrot VAT. 

Ustawodawca odstąpił od obowiązku 

składania odrębnego umotywowanego 

wniosku wraz z deklaracją. 

Obecnie, złożenie samej deklaracji można 

traktować jako wystąpienie o zwrot podatku 

od towarów i usług na rzecz podatnika.



Jeżeli Państwa usługi związane są 

z powstaniem potencjalnego obowiązku 

ewidencyjnego lub podatkowego w podatku 

od towarów i usług, jesteśmy do Państwa 

dyspozycji – wyjaśnimy wprowadzane zmiany 

oraz możliwy skutek nowych przepisów dla 

osób fizycznych i prawnych.

 

TAAC Solutions informuje także klientów, 

jakie czynności i transakcje dokonywane 

przez klienta wymagają zapłaty podatku 

a kiedy istnieje możliwość zastosowania 

ulgi czy zwolnienia podatkowego.

 

Od wielu lat, doradzamy podatnikom 

i prowadzimy ich interesy w Polsce 

i zagranicą. Zachęcamy do skorzystania 

z usług naszych doradców podatkowych, 

specjalistów w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych.

W czym TAAC Solutions 

może Państwa wesprzeć 

Aleksandra Serafin

Doradca podatkowy

T: +48 696 423 820

E: aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Kontakt

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu 

nie stanowią porady prawnej i są prawdziwe 

i aktualne w chwili skierowania do publikacji. 

TAAC Solutions nie ponosi odpowiedzialności 

za skutki wykorzystania tej informacji bez 

uprzedniej analizy danego stanu faktycznego. 

W przypadku potrzeby zasięgnięcia porady 

prawnej lub podatkowej, prosimy o kontakt 

z TAAC Solutions.

TAAC Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

Tax & Accounting Advisory

ul. Przyczółkowa 324

02-962 Warszawa

www.taacsolutions.pl

Dr Rafał Bernat

Doradca podatkowy

T: +48 501 523 213

E: rafal.bernat@taacsolutions.pl


