
Podatki 2020  
– kluczowe zmiany i ich wejście w życie 

  
VAT 

ZMIANY KLUCZOWYCH 
ARTYKUŁÓW 

ZAKRES ZMIAN 
DATA WEJŚCIA 

W ŻYCIE 
DZIENNIK USTAW 

Dodano: art. 106b ust. 5-7; 
art. 109a 

Przedsiębiorcy będą mogli 
wystawiać fakturę do paragonu 
wyłącznie wtedy, gdy 
sprzedawca umieści NIP 
nabywcy na paragonie.  

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2019.1520 art. 1  

Zmieniono: art. 87 ust. 6a; 
art. 89a ust. 5, art. 109 ust. 

3 

Powstanie nowy JPK_VAT, który 
zastąpi obecnie obowiązujący 
plik kontrolny i obejmie od 1 
kwietnia 2020 r. dużych 
podatników. Włączone do niego 
zostaną informacje z obecnych 
deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-
27 oraz załączników VAT-ZZ, 
VAT-ZD, VAT-ZT. Pozostali 
podatnicy nowym obowiązkiem 
objęci zostaną od 1 lipca 2020 r. 

1 kwietnia 2020 r. 
(duzi podatnicy) 
1 lipca 2020 r. 

(pozostali podatnicy) 

Dz.U.2019.1520 art. 1  

Dodano: art. 99 ust. 7c, 11c, 
13a, 13b; art. 109 ust.3b-3c, 

14 

Uchylono: art. 89a ust. 8 

Zmieniono: art. 41 ust. 12, 
12c 

Wprowadzenie nowej matrycy 
stawek VAT, Wiążącej informacji 
stawkowej (WIS) i zmiany 
załączników nr 3 i 10 ustawy o 
VAT.  

1 kwietnia 2020 r. Dz.U.2019.1751 art. 1  

Dodano: art. 41 ust. 12d-
12f, w dziale VIII po 

rozdziale 1 dodaje się 
rozdział 1a w brzmieniu: 

Rozdział 1a Wiążąca 
informacja stawkowa 

Uchylono: art. 41 ust. 15 

Zmieniono: art. 33a ust. 1, 
ust. 2 pkt 1, ust. 5, 8  

Zmiany zasad rozliczania VAT z 
tytułu importu towarów w 
deklaracji podatkowej. Czynni 
podatnicy VAT będą mogli 
rozliczyć kwotę podatku 
należnego z tytułu importu 
towarów w deklaracji 
podatkowej składanej za okres, 
w którym powstał obowiązek 
podatkowy z tytułu importu 
tych towarów.    

1 lipca 2020 r. Dz.U.2019.1495 art. 33  

Dodano: art. 33a ust. 2 pkt 
3, ust. 8a 

Uchylono: art. 33a ust. 4, 
12 
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PIT 

Zmieniono: art. 5a pkt 20 

Podwyższenie limitu dla małych 
podatników z obecnie 
obowiązującego limitu 
sprzedaży 1.200.000 euro do 
2.000.000 euro. 

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2018.2244 art. 7  

Zmieniono: art. 22p ust. 1, 
2 

Z kosztów uzyskania przychodu 
wyłączone zostaną płatności 
powyżej 15 000 PLN na 
rachunek spoza z wykazu, o 
którym mowa w art. 96b ustawy 
o VAT (tzw. biała lista) lub - pod 
pewnymi warunkami - 
dokonane z pominięciem 
mechanizmu podzielonej 
płatności. 

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2019.1018 art. 2  

Dodano: art. 14 ust. 2h, 2i; 
art. 22p ust. 4 

Dodano: art. 5a pkt 47; art. 
26i; art. 44 ust. 17-24 

Wprowadzenie do ustawy o PIT 
tzw. ulgi na złe długi. Dłużnicy, 
którzy zalegają z płatnością 
będą zobowiązani do 
zwiększenia podstawy 
opodatkowania o zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu 
wartości zobowiązań do zapłaty, 
które nie zostały uregulowane. 
Wierzyciele będą uprawnieni do 
pomniejszenia podstawy 
opodatkowania o kwotę 
nieuregulowanej wierzytelności. 
Stosowanie ulgi na złe długi 
będzie dopuszczalne pod 
pewnymi, przewidzianymi w 
ustawie warunkami i nie będzie 
dotyczyć rozliczeń pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. 

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2019.1649 art. 2  

Zmieniono: art. 27 ust.1, 
1a; 

Obniżenie i wprowadzenie 
docelowej stawki podatku 
dochodowego z 18% do 17% 
oraz kwoty zmniejszającej 
podatek z 1440 PLN do 1360 
PLN.  

1 stycznia 2020 r. 
 (zmiana częściowo 

obowiązuje od 1 
października 2019 r.) 

Dz.U.2019.1835 art. 1  
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Zmieniono: art. 22 ust. 2 

Podwyższenie wysokości 
pracowniczych kosztów 
uzyskania przychodów, w 
szczególności podniesienie 
standardowych miesięcznych 
pracowniczych kosztów 
uzyskania przychodów z 111,25 
PLN do 250 PLN. 

1 stycznia 2020 r. 
(zmiana częściowo 
obowiązuje od 1 

października 2019 r.) 

Dz.U.2019.1835 art. 3  

Proponowane: odroczenie 
obowiązywania art. 41 ust. 

12 do 30.06.2020 r. 

Rozporządzenie odracza 
stosowanie art. 41 ust. 12 
ustawy o PIT do 30 czerwca 
2020 r. Zgodnie z art. 41 ust. 12 
płatnicy zobowiązani są do 
poboru podatku u źródła 
według ustawowej stawki 
podatku od dokonywanych za 
granicę niektórych wypłat (m.in. 
odsetki, dywidendy, usługi 
niematerialne) przekraczających 
2 mln PLN.  
 

1 stycznia 2020 r. 
Na dzień 

19.12.2019 r. 
projekt znajduje 

się na etapie 
Komisji Prawniczej  

Link do projektu 
rozporządzenia oraz 

procesu legislacyjnego   
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CIT 

Dodano: art. 4a pkt 34; art. 
18f; art. 25 ust. 19-26 

Wprowadzenie do ustawy o CIT 
tzw. ulgi na złe długi. Dłużnicy, 
którzy zalegają z płatnością 
będą zobowiązani do 
zwiększenia podstawy 
opodatkowania o zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu 
wartości zobowiązań do zapłaty, 
które nie zostały uregulowane. 
Wierzyciele będą uprawnieni do 
pomniejszenia podstawy 
opodatkowania o kwotę 
nieuregulowanej wierzytelności. 
Stosowanie ulgi na złe długi 
będzie dopuszczalne pod 
pewnymi przewidzianymi w 
ustawie warunkami i nie będzie 
dotyczyć rozliczeń pomiędzy 
podmiotami powiązanymi. 

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2019.1649 art. 3  

Zmieniono: art. 15d ust. 1,2 

Z kosztów uzyskania przychodu 
wyłączone zostaną płatności 
powyżej 15 000 PLN na 
rachunek spoza wykazu, o 
którym mowa w art. 96b ustawy 
o VAT (tzw. biała lista) lub - pod 
pewnymi warunkami - 
dokonane z pominięciem 
mechanizmu podzielonej 
płatności. 

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2019.1018 art. 3  

Dodano: art. 12 ust. 4i, 4j; 
art. 15d ust. 4 

Zmieniono: art. 4a pkt 10 

Podwyższenie limitu dla małych 
podatników z obecnie 
obowiązującego limitu 
sprzedaży 1 200 000 euro do 
2 000 000 euro.  

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2018.2244 art. 8  

Proponowane: odroczenie 
obowiązywania art. 26 ust. 

2e do 30.06.2020 r. 

Rozporządzenie odracza 
stosowanie art. 26 ust 2e 
ustawy o CIT do 30 czerwca 
2020 r. Zgodnie z art. 26 ust 2e 
płatnicy zobowiązani są do 
poboru podatku u źródła 
według ustawowej stawki 
podatku od dokonywanych za 
granicę niektórych wypłat (m.in. 
odsetki, dywidendy, usługi 
niematerialne) przekraczających 
2 mln PLN.  

Planowane wejście 
w życie od 1 stycznia 

2020 r. 

Link do projektu 
rozporządzenia oraz 

procesu legislacyjnego   

Dodano: Rozdział 3a oraz 
ust. 10 do art. 15 cb 

• Wprowadzenie ograniczenia 
w zakresie zaliczenia do 
kosztów podatkowych m.in. 
kosztów finansowania 
dłużnego wypłacanych do 
nierezydentów będących 

1 stycznia 2020 r. 
 

Na dzień 19.12. 
2019 r. projekt 
znajduje się na 

Link do projektu ustawy  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001018
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002244
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010/katalog/12647479#12647479
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010/katalog/12647479#12647479
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12328010/katalog/12647479#12647479
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12324202


podmiotami powiązanymi z 
wypłacającym; 
(implementacja Dyrektywy 
ATAD II)  

• Dodanie klauzuli anty-
abuzywnej do przepisu 
dotyczącego mechanizmu 
Notional Interest Deduction.  
 

etapie Komisji 
Prawniczej  

ORDYNACJA PODATKOWA 

Zmieniono: art. 62 § 1 

Wprowadzenie indywidualnych 
rachunków podatkowych. 
Wszelkie zobowiązania 
(zarówno podatników jak i 
płatników) w zakresie PIT, VAT, 
CIT oraz niepodatkowych 
należności budżetowych będą 
musiały zostać uregulowane na 
specjalnie przygotowane do  
tego celu tzw. mikrorachunki 
podatkowe. Podatki inne niż 
PIT, VAT, CIT (np. podatek od 
czynności cywilnoprawnych czy 
podatek od spadków i darowizn) 
nadal będą wpłacane na 
dedykowane konta urzędów 
skarbowych. 

1 stycznia 2020 r. 

Dz.U.2019.1520 art. 3  

Dodano: art. 61b  

Dodano: po uchylonym 
dziale IIA dodaje się dział IIB 

w brzmieniu: Dział IIB - 
Współdziałanie 

Możliwość zawarcia Umowy o 
współdziałanie z Szefem KAS. 
Podatnicy o przychodzie 
przekraczającym w poprzednim 
roku podatkowym 50 000 000 
euro, będą mogli złożyć wniosek 
o zawarcie z Szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej umowy 
o współdziałanie. Umowa o 
współdziałanie ma służyć 
zapewnieniu przestrzegania 
przez podatnika przepisów 
prawa podatkowego w 
warunkach przejrzystości 
podejmowanych działań oraz 
wzajemnego zaufania i 
zrozumienia między organem 
podatkowym a podatnikiem, 
przy uwzględnieniu charakteru 
prowadzonej przez podatnika 
działalności. 

1 lipca 2020 r. 
Dz.U.2019.2200 art. 

111  
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Dodano: art. 117ba, 117bb 

Objęcie odpowiedzialnością 
solidarną za zaległości w 
podatku VAT dostawcy 
podatników VAT (dokonujących 
płatności na rachunki spoza 
białej listy. Sankcja będzie 
dotyczyła transakcji 
przekraczających 15 000 PLN, 
objęci zaś nią mogą zostać 
również podatnicy 
pośredniczący w przekazywaniu 
należności. Odpowiedzialności 
będzie można uniknąć tylko w 
przypadku, gdy podatnik 
poinformuje o dokonaniu 
płatności na rachunek inny niż 
zawarty w wykazie naczelnika 
urzędu skarbowego właściwego 
dla wystawcy faktury, w 
terminie trzech dni od dnia 
zlecenia przelewu. 

1 stycznia 2020 r. Dz.U.2019.1018 art. 5  

Zmieniono: art. 33b pkt 3 

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

Proponowane: odroczenie 
poboru PCC do 30.06.2020 r. 

Projekt rozporządzenia 
przewiduje przedłużenie 
zaniechanie poboru podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
od umowy sprzedaży lub 
zamiany waluty wirtualnej do 
30 czerwca 2020 r. 

31 grudnia 2019 r. 
 

Na dzień 
19.12.2019 r. 

projekt znajduje się 
na etapie Komisji 

Prawniczej  

Link do projektu 
rozporządzenia oraz 

procesu legislacyjnego  
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