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Wprowadzenie
Lata 2019 i 2020 przynoszą kolejne liczne zmiany przepisów podatkowych. Zmiany są wszechstronne – dotyczą m.in. podatku CIT, PIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości czy zasad
dokonywania płatności do urzędu skarbowego. Duża ich część ma charakter wręcz rewolucyjny.
Taka sytuacja to wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, którzy po raz kolejny są zmuszeni do
dostosowania swoich systemów księgowych i modeli rozliczeń do nowych wymagań, lecz także dla
doradców podatkowych, osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe czy biegłych rewidentów. Mając dodatkowo na uwadze, że zmiany wchodzą w życie w różnych terminach, przygotowanie prawidłowych rozliczeń poszczególnych podatków w wyznaczonych okresach wymaga dużej
uważności i wszechstronnej znajomości nowych regulacji.
Aby ułatwić Państwu stosowanie nowych przepisów, przygotowaliśmy niniejszy przegląd najważniejszych zmian podatkowych, które dotkną przedsiębiorców w 2020 r. Przedstawiliśmy w nim
m.in. problematykę związaną z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
(chociaż przepisy w tym zakresie obowiązują już od listopada 2019 r., nadal wywołują wiele
pytań i wątpliwości). Omówiliśmy także zagadnienia związane z wprowadzeniem tzw. białej listy
podatników VAT oraz skutki, jakie niesie za sobą dokonanie po 1.1.2020 r. zapłaty na rachunek
kontrahenta niewskazany na tej liście. Ponadto wskazaliśmy zasady i skutki wejścia w życie, na
gruncie przepisów o podatkach dochodowych, tzw. ulgi na złe długi – rozwiązania funkcjonującego dotychczas tylko na gruncie przepisów o VAT – a także nowe zasady wystawiania faktur do
sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym.
Istotne zmiany dotkną również podatników dostarczających towary w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także prowadzących magazyny typu call-off stock na terytorium innego
państwa członkowskiego. Te kwestie są o tyle ważne, że część zmian wynika bezpośrednio z przepisów unijnych, tj. rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z 4.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) Nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień
związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz.Urz. UE L Nr 311, s. 10), i nie będzie
implementowana do polskiej ustawy o VAT. Implementacji do polskiej ustawy powinny podlegać
natomiast regulacje dotyczące wdrożenia nowych zasad rozliczeń podatku VAT przez podatników
prowadzących magazyny typu call-off stock. Polskiemu ustawodawcy nie udało się wdrożyć tych
przepisów w terminie, co oznacza, że również w tym zakresie być może przez pewien czas podatnicy będą stosować bezpośrednio przepisy unijne.
Kolejne zmiany czekają przedsiębiorców w trakcie roku. Od 1.4.2020 r. zacznie obowiązywać
nowa matryca stawek VAT. Co do zasady jej wprowadzenie nie powinno wpłynąć na wysokość
stosowanych stawek, jednak wiadomo już, że część produktów zostanie objęta taką zmianą. Ponadto od 1.4.2020 r. duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani składać deklaracje VAT w formie pliku
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JPK_VDEK, stanowiącego połączenie dotychczasowych formularzy i plików JPK_VAT. Średni, mali
i mikroprzedsiębiorcy zostaną objęci tą zmianą od 1.7.2020 r. Może ona skutkować koniecznością
dostosowania systemów księgowych, ponieważ nowe pliki będą wymagać podania wielu nowych
danych, które nie były dotychczas wykazywane w deklaracjach VAT ani plikach JPK_VAT.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu sprawnie poruszać się w gąszczu zmian
i dokonywać prawidłowych rozliczeń podatkowych.
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