
ZMIANY W PODATKACH 2019 ROK – co zostało już wprowadzone, a co nasz czeka 

 

 

A. Zmiany już uchwalone w 2019: 

1) Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 12 

kwietnia 2019r. 

a. Nowy wykaz podatników VAT, 

b. Uszczelnienie systemu VAT, 

c. Nowa sankcja VAT, 

d. Zachęta do podzielonej płatności 

e. „bolesne” nowe ograniczenie w rozpoznawaniu wydatku jako kosztu uzyskania 

przychodu 

2) Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz 

niektórych innych ustaw z 4 kwietnia 2019r. 

3) Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach z 15 

marca 2019 

a. Kasy elektroniczne w końcu nadchodzą 

b. Jakie zmiany techniczne zostaną wdrożone 

c. Jak się przygotować 

d. Kiedy kasy fiskalne online dla poszczególnych grup 

e. DO kiedy kasy papierowe 

f. Ulga na zakup kasy 

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. 

U. poz. 816) – obowiązuje już od 1 maja 2019  

a. Oświadczenie osób wykorzystujących kasę 

b. Lista głównych serwisantów kas 

c. Oznaczenia sprzedaży 

5) Rządowy projekt ustawy z dnia 21 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw – prawdopodobnie od 1 lipca 2019 

a. NIP na paragonie, 

b. Pierwsze zasiedlenie 

c. Zmiany w fakturach RR 

d. Zmiany w rejestrach podatników dla celów VAT 

 

 

B. Projekty – co jeszcze nie obowiązuje, ale warto o tym pamiętać 

1) Obligatoryjna podzielona płatność – termin wejścia 1 września  

2) Rządowy projekt ustawy z dnia 8 marca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

zatorów płatniczych 

3) Projekt ustawy z dnia 1 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw 

4) Projekt ustawy z dnia 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Ordynacja podatkowa 

 

 

 

 



C. Zmiany dokonane d 1 stycznia 2019 - podsumowanie 

a) obniżona stawka CIT 9% dla niektórych podatników, 

b) zmiany w zakresie kosztów eksploatacji samochodów, 

c) zmiany w zakresie rozliczania strat podatkowych, 

d) wprowadzenia regulacji dotyczących rozpoznawania kosztów w przypadku wkładów 

niepieniężnych w formie wierzytelności do spółek, 

e) raportowanie schematów podatkowych – czy Państwa to dotyczy. 

f) danina solidarnościowa, 

g) ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 

 

 

D. Wybrane zagadnienia: 

a) Rozliczanie kosztów rad nadzorczych 

b) Sprzedaż nieruchomości w VAT i podatku dochodowym, 

c) Składki ZUS a zmiana umów cywilnoprawnych na umowę o pracę. 

d) Reklama, a reprezentacja – zmiana podejścia sądów administracyjnych na niekorzyść 

podatników 

e) Imprezy dla klientów, pracowników i osób trzecich – klasyfikacja uczestnika imprezy wpływa 

na podatki 

f) Korekty, rabaty czy premia – jak dokumentować zmiany cen sprzedawanych i nabywanych 

produktów  


