
ZMIANY W PODATKACH NA 2019 ROK – POGORSZENIE POZYCJI PODATNIKÓW ORAZ WYBRANE 

PROBLEMY  PRAKTYCZNE 

 

A. Zmiany planowane na 2019  

1. Zmiany w podatkach dochodowych:  

a) zmiany w podatku u źródła – porównanie regulacji 2018 do regulacji planowanych na 2019, 

b) wprowadzenie możliwości posługiwania się przez podatników kopiami certyfikatów rezydencji 

podatkowej, 

c) opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej, 

d) zmiany przepisów w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej, 

e) obniżona stawka CIT 9% dla niektórych podatników, 

f) zmiany w zakresie kosztów eksploatacji samochodów, 

g) zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych, 

h) wprowadzenia odrębnych regulacji dotyczących zasad opodatkowania dochodów z walut 

wirtualnych, 

i) zmiany w zakresie opodatkowania handlu wierzytelnościami, 

j) wprowadzenia regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów w przypadku wkładów 

niepieniężnych w formie wierzytelności do spółek, 

k) wprowadzenia nowych zasad raportowania schematów podatkowych „MDR” (Mandatory 

Disclosure Rules), 

l) zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych, 

m) danina solidarnościowa, 

n) uproszczenie systemu podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych – eliminacja dla niektórych podatników obowiązku w zakresie samodzielnego 

sporządzania zeznań podatkowych, 

o) uchyleniu w ustawie PIT przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego 

opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od 

terminowego złożenia zeznania podatkowego , 

p) uchyleniu obowiązków informacyjnych i ewidencyjnych w zakresie ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych z tytułu najmu, podnajmu. 

2. Nowe przepisy w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 

3. Nowe dodatkowe sankcje oraz dodatkowe zobowiązania podatkowe dla podatników 

4. Podatek od najmu budynków – nowe regulacje na 2019 rok 

5. Nowe rozporządzenie w zakresie kas fiskalnych  

6. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii i z dnia 28 maja 2018r. w sprawie 

kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące 

(Dz.U.2018poz.1206)  

7. Kasy fiskalne online oraz ich połączenie z Centralnego Repozytorium Kas  

8. Zmiany w podatku VAT na 2019: 

a) wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników 

dokonujących określone dostawy 

b) nowe zasady opodatkowania bonów, 

c) modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków. 

9. Nowe uprawnienia dla Krajowej Administracji Skarbowej. 



10. Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

B. Podsumowanie zmian dokonanych w trakcie 2018 roku 

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców. 

2. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym 

4. Ustawa z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwie osoby fizycznej. 

5. Ustawa z 5 lipca 2018r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.   

 

C. Wybrane zagadnienia  

1. Transakcje łańcuchowe – nowe orzecznictwo ETS, a praktyka polskich organów. 

2. Sprzedaż nieruchomości, na co trzeba zwrócić uwagę. 

3. Dokumentowanie skonta 

4. Usługi budowlane, a VAT – uaktualnienie. 

5. Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w podatku VAT – zmiany w zakresie 

interpretacji oraz orzeczeń sądowych 

6. Prawo do odliczenia w VAT, zasada neutralności – przegląd najnowszego orzecznictwa 

 


