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VAT 2019 /2020 – zmiany oraz przegląd problemów praktycznych  
 

Cel szkolenia:  
 
Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zmian w podatku VAT, które obowiązują od stycznia i maja  2019 r. 
oraz omówienie szeregu zmian, które wejdą w życie w 2019 r. oraz 2020 r.  
 
W aspekcie zmian, które już obowiązują poruszona zostanie w szczególności problematyka dotycząca opodatkowania 
bonów i voucherów oraz kas rejestrujących.  
 
W aspekcie zmian, które wejdą w życie, szczegółowo omówione zostaną zmiany dotyczące wprowadzenia m.in.:  
 

a) białej listy podatników od 1 września 2019 r., 
b) obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r., 
c) obowiązku wykazywania NIP na paragonach od 1 stycznia 2020 r. 

 
Dodatkowo podczas szkolenia omówione zostaną zmiany planowane na 2020 r., dotyczące m.in.:  
 

d) wprowadzenia nowej matrycy VAT od kwietnia 2020 r. oraz możliwości uzyskania tzw. Wiążącej Informacji 
Stawkowej, 

e) likwidacji deklaracji VAT od 1 kwietnia 2020 r., 
f) wprowadzenia tzw. pakietu „quick fixes”.  

 
Szkolenie obejmuje również omówienie bieżących problemów związanych z rozliczaniem VAT, w tym w szczególności 
w aspekcie najnowszych interpretacji organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz orzeczeń TSUE 
dotyczących m.in. usług budowlanych, kart paliwowych oraz tzw. pustych faktur.  
 
Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia 
podatkowe, w tym w aspekcie VAT. Omówione zostaną również sposoby na ograniczenie ewentualnych ryzyk kwestia 
dotycząca tzw. należytej staranności w VAT.  

Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów finansowych i controllingu. 

Program: 

I. Zmiany VAT od 1 stycznia 2019 r.  
 

1. Nowe zasady opodatkowania bonów i voucherów: 
 
a) Bony jednego przeznaczenia (SPV) i bony różnego przeznaczenia (MPV). 
b) Moment powstania obowiązku podatkowego i faktycznego wykonania świadczenia. 
c) Bony przekazywane nieodpłatnie. 
d) Przekazywanie bonów przez pośredników. 
e) Dokumentowanie przekazania bonów.  

 
2. Ulga na złe długi w 2019 r.: 
 
a) Skrócenie terminu na skorzystanie z ulgi ze 150 do 90 dni.  
b) Problemy praktyczne związane ze stosowaniem ulgi. 
c) Wnioski wynikające z zapytania skierowanego do TSUE. 
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II. Kasy rejestrujące w 2019 r.  

 
1. Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z 28 grudnia 2018 r. oraz 29 kwietnia 2019 r.:  
 
a) Obowiązki podatników, w tym w zakresie szkoleń dla osób obsługujących kasy. 
b) Zakres zwolnień z obowiązku fiskalizacji.  

 
2. Kasy online od 1 maja 2019 r.: 

 
a) Zasady ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas online. 
b) Terminy wymiany kas oraz stosowanie zwolnień na nabycie kas.  

 
III. Zmiany VAT od 1 września 2019 r.  

 
1. Biała lista podatników: 
 
a) Nowy centralny rejestr podatników VAT (CRP) – zakres danych w nowym rejestrze. 
b) Obowiązek zapłaty przy użyciu przelewu bankowego oraz na rachunek widniejący w rejestrze podatników. 
c) Możliwość „naprawienia” błędów w zakresie płatności na niewłaściwy rachunek. 
d) Sankcje związane z naruszeniem zasad dotyczących płatności na rachunki wskazane w wykazie, w tym sankcje 

w zakresie CIT i PIT do płatności powyżej 15.000 PLN. 
 

2. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia – ważne zmiany po wyroku TSUE. 
3. Obniżenie dodatkowego zobowiązania podatkowego VAT do 15 %.  
4. Ograniczenie zwolnień podmiotowych w VAT.  
5. Zmiany w zakresie wykreślania i przywracania podatników do rejestru VAT 

 
IV. Zmiany VAT od 1 listopada 2019 r.  

 
1. Obowiązkowy split payment: 
 
a) Obowiązkowy split payment na wybrane kategorie towarów i usług – nowy załącznik nr 15 do VAT. 
b) Co dalej z odwrotnym obciążeniem w obrocie krajowym (likwidacja załączników 11 i 13 do VAT). 
c) Limit 15.000 PLN jako przesłanka do obowiązkowego split payment – problematyka jednorodnej transakcji.  
d) Nowe adnotacje na fakturach.  
e) Wprowadzenie płatności zbiorczych. 
f) Obowiązek posiadania rachunku bankowego. 
g) Nowy zakres płatności z rachunku VAT (m.in. CIT ,PIT, akcyza, cła i ZUS). 
h) Nowy zakres egzekucji z  rachunku VAT (m.in. CIT ,PIT, akcyza, cła). 
i) Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej. 
j) Sankcje w zakresie obowiązkowego split payment w zakresie VAT, PIT/CIT oraz KKS.  

 
V. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r.  

 
1. Wprowadzenie obowiązku wykazywania numeru NIP na paragonie: 

 
a) Możliwość wystawienia faktury tylko do paragonu zawierającego NIP nabywcy. 
b) Sankcje związane z wystawieniem / posługiwaniem się fakturą wystawioną niezgodnie z nowymi zasadami. 
c) Obowiązek wskazywania NIP na paragonie a kasy „starego typu”.  
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VI. Zmiany w VAT planowane od 1 stycznia 2020 r.  

 
1. Pakiet „quick fixes”: 

 
a) Harmonizacja zasady  korzystania z magazynów typu call-off stock. 
b) Wprowadzenie uproszczeń w zakresie transakcji łańcuchowych. 
c) Zmiany w zakresie WDT (uznanie posiadania ważnego numeru VAT jako przesłanki materialnej stosowania 

stawki 0% / wprowadzenie jednolitej dokumentacji uprawniającej do stosowania stawki 0% przy WDT). 
 

VII. Zmiany w VAT planowane od 1 kwietnia 2020 r.  
 

1. Nowa matryca VAT:  
 

a) Nowe zasady kwalifikacji towarów i usług na potrzeby VAT - przejście z PKWiU 2008 na nomenklaturę scaloną 
(CN) w stosunku do towarów oraz PKWiU 2015 w stosunku do usług. 

b) Wprowadzenie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej, jako narzędzia pozwalającego na uzyskanie 
bezpieczeństwa w zakresie stawek VAT – możliwość występowania z wnioskiem już w 2019 r.?  

c)  Przegląd nowych stawek VAT.  
 

2. Likwidacja deklaracji VAT:  
 

a) Wprowadzenie nowej struktury JPK  zastępującej deklaracje VAT. 
b) Zakres informacji przekazywanych w ramach nowego JPK.  
c) Sankcje i kary za błędy w JPK.  
d) Problemy praktyczne związane z likwidacją deklaracji.  

 
VIII. Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie VAT w 2019 r.  

 
1. Wyrok TSUE z 2 maja 2019 r. dotyczący odliczania VAT od hoteli i gastronomii (LOTOS) 
2. Wyrok TSUE z 2 maja 2019 r. dotyczący momentu wykonania usług budowlanych (BUDIMEX).  
3. Wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. dotyczący kart paliwowych (Vega International). 
4. Wyrok TSUE z 27 marca 2019 r. dotyczący leasingu zwrotnego (Mydibel). 
5. Wybrane orzeczenia i interpretacje w zakresie tzw. pustych faktur i odliczania VAT od podmiotów 

niezarejestrowanych / wykreślonych z rejestru.  
6. Wybrane orzeczenia i interpretacje w zakresie tzw. samozatrudnienia (w tym menadżerów) na gruncie VAT.  

 
IX. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.  

 
1. Czym jest należyta staranność: 

 
a) Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do 

odliczenia.  
b) Metodyka  należytej staranności – podejście MF do obowiązków podatników.  
c) Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.  
d) Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.  

 
X. Przegląd wybranych problemów praktycznych w VAT – prawo do odliczenia, fakturowanie i korekty, świadczenia 

nieodpłatne, obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) a rozliczenia VAT.  
 

XI. Odpowiedzialność spółki i kadry zarządzającej oraz służb za rozliczenia podatkowe z zakresu VAT (Ordynacja 
podatkowa / KKS / kodeks karny / odpowiedzialność podmiotów zbiorowych ) oraz sposoby jej ograniczenia.  
 

 


