
NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW 
KWIECIEŃ 2018 

W kwietniowym wydaniu newslettera prezentujemy planowane zmiany w podatkach, które nad którymi obecnie pracuje ustawodawca. 
Jest ich całkiem sporo. Życzymy miłej lektury! 

Projekt z dnia 13 lutego 2018 r. -  Ustawa o zmiani e ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektóry ch innych  ustaw -
numer z wykazu: UA37 (planowane wej ście w życie w dniu 01.07.2018 r.) 
 

� PIERWSZE ZASIEDLENIE  
− Planowana modyfikacja przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację 

warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. 
− W projekcie doprecyzowano również, że pierwsze zasiedlenie poza oddaniem do użytkowania pierwszemu nabywcy lub 

użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne tych 
budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu. 

� PODMIOTY POWIĄZANE 
− W związku ze zmianą progu powiązań kapitałowych w ustawach dotyczących podatków dochodowych i podniesieniem  ich 

z 5% do 25%, proponowane jest wprowadzenie analogicznej zmiany w ustawie o VAT. 

� ODLICZENIE PODATKU 
− Regulacja  ma  na  celu  uniemożliwienie  nieuzasadnionego wzbogacenia podatnika przez obniżenie kwoty podatku 

należnego w następnych okresach rozliczeniowych, w sytuacji, w której np. nadpłata ma związek z przerzuceniem na 
nabywcę towaru lub usług lub osobę trzecią ciężaru podatku. 

� ZWROT VAT W TERMINIE 25 DNI 
− Zmiana polega na wskazaniu, że podatnik, aby uzyskać zwrot w terminie 25-dniowym, musi złożyć  w  urzędzie  skarbowym,  

w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności  
w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku 
podatnika w SKOK, którego jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu indentyfikacyjnym. 

− Potwierdzenie zapłaty tych należności podatnik musi złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji. 

� 
� 

WYKREŚLENIE PODATNIKA Z REJESTRU VAT  
− Proponuje się doprecyzowanie przepisów celem wyeliminowania wątpliwości, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników 

składających „zerowe” deklaracje (czyli takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy). 
− W związku z powyższym planowane jest ograniczenie możliwości przywrócenia zarejestrowania podatnika tylko do  sytuacji, 

w której ten podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych na podstawie art. 96 ust 9a pkt 2 i złożył wniosek 
nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.  

− Zarejestrowanie zostanie przywrócone również w przypadku, gdy złożone przez podatnika deklaracje będą deklaracjami 
„zerowymi”, co będzie wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.  

− Proponowany termin dwóch miesięcy daje możliwość przywrócenia zarejestrowania w krótkim terminie po wykreśleniu  
z rejestru, jeżeli podatnik złoży brakujące deklaracje. W innych przypadkach podatnik może ponownie dokonać rejestracji 
jako czynny podatnik VAT.  

� FAKTURA DO PARAGONU 
− Proponuje się ograniczyć prawo do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą 

którego jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą 
zawierały ten numer.  

− Wprowadzona zostanie także sankcja za niestosowanie się podatników do ww. przepisu. Organ podatkowy będzie miał 
prawo do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku VAT 
wykazanego na tej fakturze.  

− Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 
skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.  
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KOMENTARZ:  
Planowane zmiany w VAT nie są 
jednorodne, niektóre mają charakter 
uszczelniający, a inne wynikają z orzecz-

PODATKI   PRAWO  KIĘGOWOŚĆ 



� SANKCJA 15% 
− Proponuje się, aby w sytuacji, gdy po wszczęciu kontroli celno-skarbowej, a przed upływem 14-dniowego terminu, o którym 

mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik złoży korektę 
deklaracji i wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu, sankcje wynosiły 15% kwoty 
uszczuplenia podatkowego. 

� ZWOLNIENIE PODMIOTOWE 
− Projektowane zmiany polegają na rozszerzeniu katalogu podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego 

– tj. podatników dokonujących dostaw niektórych kategorii towarów w związku z zawarciem umowy w ramach 
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość oraz podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym 
faktoringu.  

− Wyłączenie w przypadku dostaw towarów dotyczy wybranych kategorii towarów szczególnie wrażliwych na oszustwa, 
sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 26 –28 (m.in. sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, rtv i agd). 

� FAKTURA VAT RR 
− Likwidacja obowiązku umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dokumentu identyfikującego dostawcę 

produktów rolnych. 
− Wprowadzenie regulacji pozwalających na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej.  
− Usunięcie warunku dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne lub usługi rolnicze w ciągu 14 dni od dnia zakupu. 
− Wprowadzenie możliwości dokonywania zapłaty przez nabywcę rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w SKOK, a nie 

wyłącznie – jak dotychczas – na rachunek bankowy rolnika). 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA 
− Wprowadzenie zmian w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 - w obecnym brzmieniu towary objęte solidarną odpowiedzialnością, 

takie jak benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, oleje opałowe oraz oleje 
smarowe, są określane poprzez odesłanie do przepisów o podatku akcyzowym. 

− Proponuje się zmianę odesłania w tym zakresie na przepisy ustawy Prawo energetyczne. 

� PAKIET PALIWOWY 
− Pakietem paliwowym mają być objęte nie tylko paliwa silnikowe przywożone z UE do Polski, ale generalnie wszystkie paliwa 

ciekłe w rozumieniu Prawa energetycznego, nawet jeśli sam obrót nimi nie wymagał dotychczas uzyskania koncesji. 
 
Projekt z dnia 21 lutego 2018 r. -  Ustawa o zmiani e ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy –  Prawo o miarach 
 - numer z wykazu: UA35 (planowane wej ście w życie w dniu 01.10.2018 r.) 
 

� 
� 

KASY ONLINE 
− Wprowadzenie rozwiązań pozwalających na stosowanie kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu 

teleinformatycznego – Centralnego Repozytorium Kas. 

� ULGA NA ZAKUP KAS 
− Zgodnie z projektem regulacją podatnicy będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas 

nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez 
podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł. 

� OBOWIĄZEK WPROWADZENIA KAS ONLINE 
− W niektórych branżach zostanie wprowadzony obowiązek stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: 

1. od 1 stycznia 2019r. do: 
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, 

bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz 
motorowerów, 

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; 
2. od dnia 1 lipca 2019 r. do: 

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki 
gastronomiczne, w tym również sezonowo,  

nictwa korzystnego dla podatników. W ra-
mach wprowadzania kas fiskalnych on-line 
przydałyby się czytelne komunikaty MF jak 
to w praktyce ma wyglądać, żeby firmy 
mogły się do tej zmiany przygotować. 
Wymaga to przecież przystosowania 
systemów kasowo-księgowych. 
 
Ciekawa jest propozycja wprowadzenia 
grupowego wniosku o interpretację. Z pla-
nowanych przepisów wynika, że będzie to 
hybryda pomiędzy interpretacją a opinią 
zabezpieczającą – termin 6 m-cy i opis 
powiązań, podanie wartości… 
 
W zakresie podatku od nieruchomości 
należy uznać, że w przypadku błędów  
w jego wprowadzaniu są rozłożone niestety 
na większy zakres nieruchomości 
obejmujące nie tylko nieruchomości komer-
cyjne – co było celem wdrożenia, lecz także 
nieruchomości mieszkalne. Ponadto, ujęcie 
w ramach limitu 10 mln zł wszystkich 
nieruchomości posiadanych przez podat-
nika powoduje, że z podatku dochodowego 
robi się podatek majątkowy. 
 
Planowane zmiany wynikające z zastą-
pienia USDG (ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej) na UPP (ustawę Prawo 
Przedsiębiorców) należy ocenić pozytywnie. 
Wydaje się, że sytuacja przedsiębiorców 
zostanie wzmocniona w kontaktach z urzęd-
nikami. Oczywiście to kwestia wypraco-
wania praktyki i determinacji Ministerstwa 
Gospodarki we wdrażaniu dobrych praktyk 
urzędniczych. Życzymy wytrwałości w tym 
względzie. 
Nie zmienia się natomiast sytuacja dot. 
kontroli celno-skarbowej. Do niej, w odróż-
nieniu od kontroli podatkowej, nie mają 
zastosowania zasady OP (Ordynacji podat-
kowej) i UPP. 
 
Na koniec słów parę o split payment – 
będzie więcej pracy przy księgowaniu i zle-
caniu przelewów – wg informacji z banków 



b) w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; 
3. od 1 stycznia 2020 do: 

a) świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,  
b) budowlanych,  
c) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,  
d) prawniczych,  
e) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. 

� CERTYFIKACJA DOTYCHCZASOWYCH KAS 
− od 1 stycznia 2019 r. nie będą już certyfikowane kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii 
− od 1 stycznia 2023 r. nie będą już certyfikowane kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii 

 

Projekt z dnia 10 kwietnia 2018 r. -  Ustawa o zmia nie ustawy - Ordynacja podatkowa - numer z wykazu: UD372 (planowane 
wejście w życie po 14. dniach od ogłoszenia) 
 

� WNIOSEK GRUPOWY 
− Stworzenie możliwości wystąpienia o interpretację na podstawie wniosku grupowego. Regulacje dotyczące tego typu 

wniosku miałyby zastosowanie gdy obejmowałby on transakcje lub inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów 
powiązanych.  

− Jednocześnie proponowane regulacje wskazują jakie elementy powinien posiadać wspomniany wniosek. Pośród nich 
można wymienić wskazanie głównych korzyści (w tym podatkowych), opis występujących pomiędzy podmiotami 
powiązanymi powiązań, czy też wskazanie transakcji lub innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub 
planowanych, od których bezpośrednio lub choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści. 

− Ponadto proponuje się, aby wnioskodawcy zobowiązani zostali do wskazania wartości przedsiębiorstwa, jego 
zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, których wartość 
rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi co najmniej 10 000 000 zł. 

− W przypadku interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych na wniosek grupowy, właściwy organ zobowiązany 
był do wydania takiej interpretacji bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy, od dnia otrzymania 
wniosku.  

 
MINIMALNY PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI KOMERCYJNYCH - Autopoprawka do rz ądowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust awy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta wy  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych p rzychodów osi ąganych przez osoby fizyczne 
- druk nr 2291 (planowane wej ście w życie po 14. dniach od ogłoszenia z opodatkowaniem o d 01.01.2019 r.) 
 

� KONSULTACJA Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ 
− Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez stronę polską z KE obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące tzw. minimalnego 

podatku dochodowego wymagają zmian w kierunku: 
1) objęcia minimalnym podatkiem dochodowym wszystkich nieruchomości – budynków, z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych, jeżeli zostały oddane do używania w ramach rządowych (samorządowych) programów dotyczących 
budownictwa społecznego i takie zwolnienie jest zgodne z zasadami pomocy publicznej; 
2) stosowania minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do tych nieruchomości (ich części), które są 
wynajmowane; 
3) zmiany progu 10 mln zł, poniżej którego nieruchomość nie podlega opodatkowaniu minimalnym podatkiem 
dochodowym z nieruchomości na podatnika; 
4) możliwości uniknięcia obciążenia (zwrot) podatkiem od przychodów z budynków w przypadku potwierdzenia 
przez organ podatkowy zapłaty podatku PIT lub CIT we właściwej wysokości, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem  
o zwrot tego podatku.. 

� PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW 
− Proponuje  się, aby podatek ten został określony jako „podatek od przychodów z budynków”,  

jeden przelew będzie mógł dotyczyć tylko 
jednej faktury – inaczej system bankowy nie 
będzie mógł jej zrealizować w tym systemie. 
Ponadto, należy pamiętać, że tylko pierwszy 
płatnik (dłużnik) będzie decydował o wejściu 
w system. Ci, którym dłużnicy zapłacą w sys-
temie podzielonej płatności – będą niejako 
zmuszani do wejścia w ten system, skoro ich 
kwoty VAT należnego już w nim będą.  
 
Z OSTATNIEJ CHWILI… 
 
25.04.2018 r. MF opublikowało „Metodyka  
w zakresie oceny dochowania należytej 
staranności przez nabywców towarów  
w transakcjach krajowych", czyli wskazówki 
pomocne urzędnikom skarbowym w ocenie 
dochowania należytej staranności w VAT 
przez przedsiębiorców w podejrzanych 
transakcjach. 
Link do strony MF zawierającą Metodykę: 
https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-
finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerst
wo-finansow2/-
/asset_publisher/M1vU/content/final-
konsultacji-spolecznych-ws-nalezytej-
starannosci 
 
O Metodyce będziemy Państwa informować  
w kolejnych wydaniach newslettera. 
 



− Opodatkowaniem objęte zostaną, co do zasady, wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne) położone na terytorium 
Polski.  

− Podatek będzie płacony od tych środków trwałych w postaci budynków, które generują przychody z ich najmu (dzierżawy 
itp.). W przypadku podatników podatku PIT podatek minimalny nie będzie dotyczył umów najmu prywatnego. 

− Z zakresu tego podatku zostaną wyłączone te budynki mieszkalne, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji 
programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego, pod warunkiem iż takie zwolnienie będzie 
stanowiło rekompensatę spełniającą warunki określone w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
stosowania art. 106 ust. 2 TFUE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, 
przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.  

� 
LIMIT 10 MLN 
− Zmianie ulega również sposób stosowania limitu (kwoty) 10 mln zł, poniżej którego nieruchomości nie były objęte podatkiem 

od przychodów z budynków i która to wartość stanowiła swoistą kwotę wolną (na nieruchomość).  
− Proponuje się, aby taka kwota przypadała na podatnika bez względu na ilość i wartość posiadanych przez niego budynków.  
− Jednocześnie w przypadku podmiotów powiązanych kapitałowo kwota 10 mln zł będzie dzielona na te podmioty w proporcji, 

w jakiej przychód z budynku podatnika pozostaje w ogólnej kwocie przychodów wszystkich podmiotów powiązanych.  

� ODZYSKANIE PODATKU 
− Przewiduje się, że podatek od przychodów z budynków podlegać będzie zwrotowi wyłącznie na wniosek podatnika.  
− Przy czym możliwość taka będzie miała miejsce, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości 

zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych w złożonym zeznaniu. 
− Jednakże nawet, gdy organ podatkowy określi zobowiązanie podatkowe lub wysokość straty w innej wysokości niż 

wynikającej ze złożonego przez podatnika zeznania podatkowego, podatnikowi przysługiwać będzie prawo do zwrotu  
w wysokości:  
1) różnicy pomiędzy kwotą zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków a kwotą podatku określoną 

przez organ podatkowy zgodnie z zasadami ogólnymi – w przypadku określenia przez organ podatkowy zobowiązania 
podatkowego, albo 

2) zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków – w przypadku określenia przez organ podatkowy 
straty. 

 
 
KONSTUTYCJA BIZNESU – pakiet ustaw ułatwiaj ących prowadzenie działalno ści gospodarczej 
- wejście w życie 30.04.2018  
 

� WPROWADZENIE TZW. DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWEJ 
− Działalność osoby fizycznej, której przychód nie przekracza w żadnym miesięcy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia   

i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej nie będzie uznawana za działalność 
gospodarczą. 

� ULGA NA START 
− Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją 

ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej dla pracodawcy, 
na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym 
wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej 
działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.  

� ZASADY PROWADZENIA DZIAŁLNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Gwarancję ochrony dla przedsiębiorców w relacjach z państwem ma zapewnić katalog zasad prawnych 
− Zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców 
− Zasada "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" 
− Zasada uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców  

i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka 



− Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy  
− Zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy 
− Zasada przyjaznej interpretacji przepisów - in dubio pro libertate 
− Zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania 
− Zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa 
− Zasada pewności prawa 
− Zasada udzielania informacji  

� RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW 
− Jego zadaniem będzie strzeżenie praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.  
− Do zadań Rzecznika będzie należało w szczególności strzeżenie poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, 

pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju 
oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców. 

− Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów  
i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców. 

� UPROSZCZONY KONTAKT Z URZĘDAMI 
− Nowy portal internetowy dla przedsiębiorców. Portal będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl. Wyjaśni, w jaki sposób 

zrealizować poszczególne sprawy urzędowe, a także umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych, czy uzyskanie 
zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail)  
o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. 

− Możliwość załatwiania niektórych prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków 
komunikacji. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności dostarczenia załączników albo  
o gotowych do odbioru dokumentach. 

− Stopniowa likwidacja REGON. Podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę będzie NIP. 

� REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
− Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej.  
− Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji.  
− Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze 

udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem. 

� ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ 
− Wprowadzono możliwość zawieszenia działalności w przypadku zatrudniania pracownika przebywającego na urlopie 

macierzyńskim czy wychowawczym. Dotychczas nie można było zawiesić działalności, jeśli zatrudniało się pracowników.  
− Ponadto będzie można zawiesić działanie firmy (zarejestrowanej w CEIDG) na dowolny czas określony (w poprzednim 

stanie prawnym jedynie na 24 miesiące) lub na czas nieokreślony. Po upływie terminu zawieszenia wznowienie działalności 
gospodarczej nastąpi automatycznie.  

− Jeśli przedsiębiorca zapomni złożyć wniosek o wznowienie działalności zawieszonej na czas nieokreślony, nie zostanie on 
wykreślony z rejestru (jak było dotychczas). 

� OGRANICZENIE KONTROLI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
− Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, 

przysługuje odszkodowanie.  
− Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli 

działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu  
w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym przedsiębiorcy 

� TWORZENIE PRZEPISÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
− Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne - napisane prostym językiem „poradniki” wyjaśnią, jak 

stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. 
− W przypadku stwierdzenia wpływu nowej regulacji na sektor MŚP ustawodawca ma dążyć do proporcjonalnego ograniczenia 

obowiązków administracyjnych wobec przedsiębiorców z tego sektora, a w przypadku braku możliwości zastosowania takich 
ograniczeń - uzasadnić to. 

 
USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o  podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 



- wejście w życie 01.07.2018  
 

� 
� 

SPLIT PAYMENT 
− Wprowadzono do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment).  
− Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki 

sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek 
rozliczeniowy dostawcy (lub jest rozliczana w inny sposób), natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku 
VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.  

− Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych 
podatników VAT.  

− Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment.  
− W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania sankcje 

podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną. 
  

autor: d.p. Lidia Peretiatkowicz 
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