


 

 

26 września2012 r. , Warszawa 

Podatki 2013 

Planowane kierunki zmian 



Agenda Business Breakfast 

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 

2. Zmiany w podatku od towarów i usług 

  



Zmiany w podatku dochodowym od osób 

prawnych 

 



 

Zmiana zakresu przedmiotowego 

Proponowana zmiana  

 

– objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 1 ust.3  i art. 5 ust.1 ustawy o CIT 

 



 

Zmiana w zakresie opodatkowania dywidend rzeczowych  

 

Do tej pory: brak przychodu do opodatkowania po stronie spółki 

wypłacającej dywidendę 

 

W konsekwencji: brak opodatkowania dochodów z tytułu zbycia 

składników majątkowych 

 

Proponowana zmiana: w przypadku podatnika regulującego swoje 

zobowiązania (z tytułu pożyczki, dywidendy, etc.) w formie 

niepieniężnej, przychodem dłużnika będzie wartość zobowiązania 

uregulowanego w następstwie takiego świadczenia 

 
Art. 14a ustawy o CIT 

 

 



 

Zmiana w zakresie zasad określania wartości początkowej ŚT i 

WNiP 

Proponowana zmiana: 

1) Dotyczy spółki europejskiej, spółdzielni europejskiej i zakładu 

zagranicznego. 

2) Wartość początkowa środków trwałych przenoszonych na terytorium 

Polski = wartość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca 

z ksiąg podatkowych, niezaliczona do kosztów w jakiejkolwiek 

formie (nie wyższa jednak od wartości rynkowej składnika majątku). 

 

Art. 15 ust 1y i 1z ustawy o CIT 

 



 

Zmiana w zakresie podatku u źródła od dywidend 

 

Do tej pory: zwolnienie dla polskiej spółki dywidend otrzymywanych od 

spółek zależnych (po spełnieniu określonych warunków) 

 

W konsekwencji: faktyczny brak opodatkowania jeśli w państwie 

siedziby spółki zależnej podatek nie został pobrany 

 

Proponowana zmiana: eliminacja zwolnienia jeżeli w państwie 

siedziby spółki wypłacającej dywidendę kwota z tytułu dywidendy 

w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania 

przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub 

od podatku spółki zależnej 
 

Art. 20 ust. 16 ustawy o CIT 

 



 

Zmiana w zakresie cen transferowych 

Proponowana zmiana poszerza zakres obowiązku dokumentacyjnego 

o: 

 

1) transakcje zawarcia umowy (statutu) spółki niemającej osobowości 

prawnej, innej niż spółka kapitałowa w organizacji oraz wszelkiego 

rodzaju wspólnych przedsięwzięć – zasady podziału zysku i straty 

2) wewnętrzne przepływy pomiędzy podatnikiem a jego zagranicznym 

lub polskim zakładem mające wpływ na dochód przypisywany temu 

zakładowi lub mające wpływ na dochód osiągnięty na terytorium Polski 

 
 

Art. 9a i art. 11 ustawy o CIT 

 

 

 



 

Zmiana w zakresie cienkiej kapitalizacji 

Do tej pory: obostrzenia dotyczą spółek bezpośrednio powiązanych 

Proponowana zmiana:  

1) rozszerzenie kręgu podmiotów o podmioty pośrednio powiązane, tj. 

podmioty posiadające w kapitale podatnika oraz w kapitale podmiotu 

udzielającego podatnikowi pożyczki udział pośredni wynoszący min. 

25% udziałów (akcji); ustalany zgodnie z przepisami o cenach 

transferowych 

2) doprecyzowanie sposobu określania odsetek nie będących kosztem 

podatkowym oraz  

3) sprecyzowanie terminu „zadłużenie” (nie jest on ograniczony 

wyłącznie do zadłużenia z tytułu określonej pożyczki ale obejmuje 

całość zadłużenia względem danego podmiotu). 

Art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT  

 



 

Pozostałe zmiany CIT 

•Zmiana redakcji przepisów dotyczących niepodzielonego zysku 

•Doprecyzowanie algorytmu stosowanego przy wystąpieniu wspólnika 

spółki osobowej 

•Ujednolicenie definicji pochodnych instrumentów finansowych 

stosowanej w ustawie o CIT i ustawie o PIT oraz ujednolicenie zasad 

dotyczących momentu powstania przychodu z ich realizacji 

•Doprecyzowanie przepisów w zakresie sposobu ustalania kosztów 

uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) 

otrzymanych w wyniku wymiany udziałów (akcji) 

•Wprowadzenie instytucji płatnika dla podmiotów prowadzących 

rachunki papierów wartościowych 

•Fiskus będzie informować o wszczęciu postępowania skutkującego 

zawieszeniem biegu przedawnienia 

 

 

 



Zmiany w podatku od towarów i usług 



Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku 

podatkowego – zasada generalna 

 

 Jest: obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą wydania 

towaru lub wykonania usługi, a jeżeli czynności te powinny zostać 

potwierdzone fakturą, z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. 

dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi 
 

 Ma być: obowiązek podatkowy ma powstawać z upływem miesiąca, w 

którym dokonano dostawy lub wykonano usługę 

 

 Ważne: faktury, co do zasady, będą wystawiane do 15. dnia od 

zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub 

wykonano usługę 

  

  



Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego – 

usługi i dostawy towarów, dla których ustalane są następujące po 

sobie terminy płatności lub rozliczeń 
 

 Jest: z tytułu:  

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu 

przewodowego, 

b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (za 

wyjątkiem usług przedpłaconych), 

c) świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 

do ustawy VAT; 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on 

określony w umowie; 

d) z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub 

usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług 

ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa 

ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie 

później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.  

 Ma być: w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów (z wyjątkiem leasingu, 

dzierżawy itp.), dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności, 

obowiązek podatkowy będzie powstawał z upływem każdego okresu, do którego 

odnoszą się te rozliczenia lub płatności. 

  



Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku 

podatkowego – usługi transportowe i spedycyjne 
 

 Jest: z tytułu usług:  

a) transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, 

statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i 

przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, 

b) spedycyjnych i przeładunkowych, 

c) w portach morskich i handlowych, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części 

zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi; 
  

 Ma być:  na zasadach ogólnych, czyli obowiązek podatkowy ma 

powstawać z upływem miesiąca, w którym wykonano usługę. 

  



Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku 

podatkowego – konsekwencje 
 

 

a) Podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy 

towarów lub wykonania usługi i co do zasady powinien zostać 

rozliczony za ten miesiąc rozliczeniowy – wpływ na cash flow; 

b) Konieczność zmiany dostosowawczych w systemach księgowo-

podatkowych. 

  



Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku 

podatkowego – usługi budowlane, dostawa i drukowanie 

książek, gazet i czasopism 
 

 Jest: z tytułu:  

a) świadczenia sług budowlanych lub budowlano-montażowych, 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie 

później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi; 

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i 

ulotek, 

c) dostawy gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i 

PKWiU ex 58.14.1) 

obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury lub otrzymania całości 

lub części zapłaty nie później jednak niż 60. dnia, licząc od dnia wydania tych 

towarów; jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek 

podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną 

dostawę, nie później jednak niż po upływie 120 dni, licząc od pierwszego dnia 

wydania tych wydawnictw; 
  

 Ma być:  obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca w którym 

wystawiono fakturę, a jeżeli jej nie wystawiono, to z chwilą upływu terminów na jej 

wystawienie. 

  



Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku 

podatkowego – transakcje wewnątrzwspólnotowe  
 

Dostawy ciągłe 
 

 W przypadku ciągłych dostaw towarów z jednego państwa 

członkowskiego do drugiego, które obejmują okres dłuższy niż miesiąc, 

dostawy te należy uznawać za dokonane na koniec każdego miesiąca 

do czasu zakończenia dostaw tych towarów 

 

Otrzymanie zapłaty przed terminem 
 

 Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji 

wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku 

podatkowego 



Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania – dotacje, 

subwencje o inne dopłaty 
 

 

 Jest: podstawą opodatkowania jest obrót (z pewnymi zastrzeżeniami). 

Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę 

należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia 

należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o 

otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze 

mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów 

dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o 

kwotę należnego podatku. 
 

 Ma być: podstawą opodatkowania (z pewnymi zastrzeżeniami) jest 

wszystko co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dokonujący dostawy 

towarów lub usługodawca ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, 

usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, 

subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi 

bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych 

przez podatnika 
 

  



Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania – dotacje, 

subwencje o inne dopłaty – cd. 
 

 

 Konsekwencje: otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o 

podobnym charakterze pochodzące z np. z programów pomocowych 

UE, traktowane jako „dotacje o charakterze ogólnym” będą 

uwzględniane w podstawie opodatkowania. 
 

 Warunek: finansowanie ze środków pomocowych czynności związane 

będzie bezpośrednio z ceną, tj. dotacja musi być przyznana 

konkretnemu podmiotowi w celu sfinansowania wykonywanej przez nich 

konkretnej czynności opodatkowanej (dostawy towarów lub świadczenia 

usług) 
 

 Wątpliwości interpretacyjne! 
 

  



Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania – obniżenie 

podstawy opodatkowania po wystawieniu faktury 
 

 

 Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury 

korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w 

przypadku gdy uzyskanie potwierdzenia nie jest możliwe mimo 

udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej 

dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca posiada 

wiedzę, że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w 

fakturze korygującej 

 

 Konsekwencje: możliwość obniżenia podstawy opodatkowania np. na 

podstawie prowadzonej z kontrahentem korespondencji, potwierdzenia 

dokonania przelewu itp. 

  

 
 

  



Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania – czynności 

maklerskie, wynikające z zarządzania funduszami 

inwestycyjnymi itp. 
 

 

 Uchylenie art. 30 

 

 Konsekwencje: podstawę opodatkowania czynności maklerskich, 

czynności wynikających z zarządzania funduszami inwestycyjnymi, 

czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, 

umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze określać się 

będzie na zasadach ogólnych. Tj. podstawą opodatkowania będzie, co 

do zasady, wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzyma od 

usługobiorcy. 
 

  



Zmiany w zakresie nieodpłatnych wydań 

Warunek uznania bezpłatnego wydania za odpłatną dostawę towarów 

podlegające opodatkowaniu 

 

 Jest: jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów 
 

 Ma być: jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych 
 

 Konsekwencje: opodatkowaniu VAT będzie podlegało nieodpłatne przekazanie 

towarów, przy nabyciu których nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do 

odliczenia podatku, ale w tych towarach zostały wymienione części składowe, przy 

nabyciu których podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do 

odliczenia i które spowodowały trwały wzrost wartości towarów 

„nieskonsumowanych” całkowicie do momentu ich bezpłatnego przekazania 

 a także jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy imporcie 

lub wytworzeniu tych towarów 

 

  

 



Zmiany w zakresie nieodpłatnych wydań 

Przekazywanie prezentów o małej wartości 

 

 Proponowane warunki wyłączenia spod opodatkowania: 

przekazanie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

Podniesiony limit kwotowy do: 

a) 160 PLN rocznie dla jednej osoby (warunek ujęcia w ewidencji); 

b) 20 PLN jednorazowo (bez konieczności prowadzenia ewidencji). 
 

 Nowa definicja próbek: 

a) cel – promocja sprzedaży towaru; 

b) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w 

zakresie danego towaru 
 

Konsekwencje: 

a) Podniesienie limitu wartości jednorazowego wydania – duży wpływ 

na akcje marketingowe; 

b) Zmiana definicji próbek – nowe wątpliwości interpretacyjne. 

 



Zmiany w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług 

Warunek uznania bezpłatnego świadczenia usług za świadczenie 

odpłatne podlegające opodatkowaniu 

 

 Jest: użycie towarów (…) jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub 

w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego przy nabyciu tych towarów 
 

 Ma być: użycie towarów (…) jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości 

lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych 

towarów 
 

 Konsekwencje: opodatkowaniu VAT będzie podlegało nieodpłatne 

użycie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 

podatku również przy imporcie lub wytworzeniu tych towarów 

 



Zmiany w zakresie wyłączenia z WNT niektórych 

przemieszczeń towarów 

 

 W przypadkach, gdy towary należące do podatnika mają być 

przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi lub WDT, usług na 

rzecz podatnika (właściciela tych towarów) albo czasowo używane na 

terytorium kraju – zrezygnowano z obowiązujących obecnie 

terminów wywozu tych towarów z terytorium kraju 
 

Konsekwencje: tego typu przemieszczenie nie będą stanowiły WNT, tak 

długo jak towary nie będą przedmiotem dostawy na terytorium kraju 
 

W przypadku, gdy towary należące do podatnika mają być przedmiotem 

czynności odpowiadającej eksportowi – zrezygnowano z warunku aby 

zostały objęte procedurą wywozu na terytorium państwa 

członkowskiego, z którego są przemieszczane 
 

Konsekwencje: towary przywiezione do Polski celem ich późniejszego 

eksportu będą mogły być objęte procedurą wywozu także na terytorium 

kraju lub terytorium innego państwa członkowskiego 

 

 



Zmiany w zakresie wyłączenia z WDT niektórych 

przemieszczeń towarów 

 

 W przypadkach, gdy towary należące do podatnika mają być 

przedmiotem eksportu – zrezygnowano z warunku aby towary zostały 

objęte procedurą wywozu na terytorium kraju 
 

Konsekwencje: towary przemieszczane na terytorium innego kraju 

celem ich późniejszego wywozu poza obszar Unii mogą być objęte 

procedurą wywozu poza Polską 
 

 W przypadkach, gdy towary należące do podatnika mają być używane 

na terytorium innego państwa członkowskiego w celu świadczenia usług 

przez tego podatnika (właściciela tych towarów) – zrezygnowano z 

obowiązującego obecnie terminu powrotnego przywozu tych 

towarów na terytorium kraju 
 

Konsekwencje: tego typu przemieszczenie nie będą stanowiły WDT, 

pod warunkiem, że towary po zakończeniu świadczenia usług zostaną  

przywiezione na terytorium kraju 

 

 



Zmiana definicji eksportu towarów 

 

 Jest – wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii 

Europejskiej w wykonaniu czynności określonych w art. 7 
  

 Ma być – dostawa towarów, w rozumieniu art. 7, wysyłanych lub 

transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej 
 

 Konsekwencje – eksport towarów ma występować również w sytuacji, 

gdy towary będą objęte procedurą wywozu w innym niż Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej 

 

 



Zmiany w zakresie dokumentów potwierdzających 

eksport towarów 
 

 

 Dokumentami potwierdzającymi wywóz towarów poza terytorium UE, 

mogą być w szczególności: 

a) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu albo potwierdzony 

przez UC wydruk tego dokumentu; 

b) dokument w formie elektronicznej otrzymany poza systemem, jeżeli 

zapewniona jest jego autentyczność pochodzenia, integralność treści i 

czytelność w stosunku do dokumentu, o którym mowa w pkt a; 

c) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem, albo 

jego potwierdzona przez UC kopia. 

 

 Konsekwencje: 

a) otwarty katalog dokumentów dających prawo do zastosowania 

stawki 0% w eksporcie towarów; 

b) usunięcie wątpliwości i rozbieżności interpretacyjnych, że dokument 

elektroniczny otrzymany poza systemem, może potwierdzać wywóz 

towarów – szczególnie przy eksporcie pośrednim. 
 

  



Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – 

termin zmniejszenia u nabywcy podatku naliczonego  w  

przypadku obniżenia ceny 
 

 

 W przypadku, gdy nabywca towaru lub usługobiorca posiada wiedzę, 

że transakcja została zrealizowana na warunkach określonych w 

fakturze korygującej, jest on obowiązany do zmniejszenia podatku 

naliczonego za okres, w którym dowiedział się o tych warunkach 

 

 Konsekwencje: konieczność zmniejszenia podatku naliczonego 

pomimo braku faktury korygującej??? 

  



Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – 

wyłączenia 
 

 

 Nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego oraz 

zwrotu różnicy podatku kwota podatku naliczonego w przypadku 

opodatkowania WNT, w przypadku posłużenia się przez podatnika 

dokonującego tej transakcji polskim numerem VAT, w sytuacji gdy towary 

w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju 

 

 Konsekwencje: brak możliwości odliczenia podatku w sytuacji, gdy 

nabyte towary nie będą służyły działalności opodatkowanej 

bezpośrednio kraju – przepis porządkowy 

  



Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – 

odliczenie proporcjonalne 
 

 

 Jest: do obrotu (…) nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji 

dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 

37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie 

 

 Ma być: do obrotu (…) nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji 

dotyczących: 

a) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych 

transakcji finansowych; 

b) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41, w zakresie, w 

jakim te transakcji mają charakter pomocniczy. 
 

 Wątpliwości: co to oznacza „pomocniczy” charakter transakcji? 

 polska wersja dyrektywy 2006/112 – „transakcje pomocnicze” 

 angielska wersja dyrektywy 2006/112 – „incidental transactions” 

 niemiecka wersja dyrektywy 2006/112 – „Hilfsumsätze handelt” 

 francuska wersja dyrektywy 2006/112 – „s'agit d'opérations accessoires” 

 

  



Zmiany w zakresie wystawiania faktur 
 

 

 Brak obowiązku wyrażenia formalnej zgody na przesyłanie faktur w 

formie elektronicznej, pozostawiając te kwestie w gestii umownej 

strony – akceptacja dorozumiana, np. w formie uregulowania płatności 
 

 Wyeliminowanie faktur wewnętrznych i not korygujących: 

a) W przypadku WNT, dostawy towarów, dla których podatnikiem jest 

ich nabywca lub świadczenia, dla którego podatnikiem jest ich 

usługobiorca rozliczenie VAT będzie następowało na podstawie 

faktury wystawionej przez kontrahenta 

b) W przypadku nieodpłatnej dostawy i nieodpłatnego świadczenia 

usług – dokumentu wewnętrznego wystawionego przez podatnika 
 

 Likwidacja not korygujących – w przypadkach gdy wstawiano noty, 

będą wystawiane faktury korygujące 

 

  



Wprowadzenie definicji terenów budowlanych 

 

 Proponowana definicja: grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w przypadku 

braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

 

 Konsekwencje: rozstrzygnięcie wątpliwości i rozbieżności 

interpretacyjnych – niektóre organy podatkowe uznawały, że w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

decydujące znaczenie ma przeznaczenie terenu określone w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy (co ma wpływ na prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT) 

 

  

  

 

 



Zmiany w zakresie stawek 
 

  

 Zmiana stawki VAT na „latte”, „cappuccino” , kawę z mlekiem itp. z 5% 

na 23% 
  

 Zmiana poz. 31 załącznika 10 do ustawy VAT: 

 Obecnie: „pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje zawierające 

tłuszczu mlekowego” – klasyfikowane do PKWiU ex 11.07.19.0 

 

 Ma być: „pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje zawierające tłuszczu 

mlekowego, z wyłączeniem napojów, przy przygotowaniu których wykorzystywany jest napar z 

kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju 

” – klasyfikowane do PKWiU ex 11.07.19.0 
 

 Zmiana stawki VAT na lody oraz gotowe posiłki i dania z 5% na 8% 
  

 Zmiana poz. 21 załącznika 10 do ustawy VAT (dodanie: „z wyłączeniem lodów”) 

oraz wykreślenie poz. 28 tego załącznika 

 

 

 



Pozostałe zmiany w VAT 

  

• Brak uzależnienia wystąpienia WDT od faktu rejestracji podatnika jako 

podatnika VAT-UE; 

• Możliwość zastosowania 0% przy WDT jeżeli podatnik zarejestruje się 

jako podatnik VAT-UE najpóźniej w momencie składnia deklaracji; 

• Wykreślenie kopii faktury jako dokumentu potwierdzającego dokonanie 

WDT; 

• Zmiana definicji działalności gospodarczej; 

• Możliwość stosowania kursów EBC do przeliczania kwot stosowanych 

do określenia podstawy opodatkowania wyrażonych w walutach obcych; 

• Wyłączenie z podstawy opodatkowania kwot otrzymanych od nabywcy 

lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych 

w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo 

przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji dla potrzeb 

podatku – brak również możliwości odliczenia VAT z faktur 

dokumentujących takie wydatki; 

• Możliwość wystawiania faktur uproszczonych – kwota ogółem do 450 zł; 

 



Pozostałe zmiany w VAT 

  

• Wzrost stawek VAT na wyroby sztuki ludowej z 8% na 23%; 

• Zmiany w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT na usługi 

radiowe i telewizyjne; 

• Przedłużenia do 31 grudnia 2013 r. ograniczenia prawa do odliczenia 

podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów osobowych i 

paliwa do nich oraz niestosowania art. 8 ust. 2 w przypadku 

wykorzystywania przez podatnika samochodów osobowych na cele 

prywatne. 

 

 



Dziękujemy za uwagę! 

Radomir Graj, dyrektor 

Radomir.Graj@accace.com 

Michał Krzewiński, menedżer 

Michal.Krzewinski@accace.com 
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