
 

 

KONFERENCJA, TBS, 26-29 maja 2019 r. Jastarnia 
 
I. REWOLUCYJNE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH OD 2019 R. 

Z UWZGLĘDNIENIEM BRANŻY TBS 
 

zmiany podatkowe 2019 r. 

1. Stawka CIT 9% dla tzw. małych podatników 

2. Fundamentalne zmiany dot. rozliczania samochodów osobowych 

3. Leasing – fundamentalne zmiany 

4. Ceny transferowe – rewolucja: nowe progi, zmiana terminów 

5. Podatek u źródła – istotne zmiany 

6. Kopie oraz skany certyfikatów rezydencji podatkowej – nowe zasady 

7. Zaliczenie tzw. odsetek hipotetycznych do kosztów podatkowych 

 

Zmiany podatkowe 2018 r. 

1. Wyodrębnienie nowego źródła przychodów w ustawie CIT – zyski kapitałowe 

2. Koszty finansowania dłużnego, odsetki od pożyczek – koszty podatkowe 

3. Usługi doradcze, reklamowe, niematerialne – limity w kosztach podatkowych 

4. Tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych 

5. Zbycie wierzytelności, a koszty podatkowe 

6. Nagrody z zysku netto, a koszty podatkowe 

7. likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych. 

8. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – nowe zasady opodatkowania 

9. Podwyższenie do 10.000 PLN wartości początkowej środka trwałego i WNiP 

10. Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów 

11. jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN 

 

Bieżące zagadnienia w TBS 
1. Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej z uwzględnieniem specyfiki TBS 

2. Przychody podatkowy – moment i wysokość. Katalog negatywny przychodów 

3. Koszt uzyskania przychodów – koszty bezpośrednie i pośrednie. Negatywny katalog kosz-

tów uzyskania przychodów (tzw. NKUP) 
4. Dochód podatkowy i zwolnienia podatkowe charakterystyczne dla branży TBS 

5. Strata podatkowa i jej rozliczanie z uwzględnieniem specyfiki TBS 

6. Dochód podatkowy i podstawa opodatkowania z podatku dochodowego według art. 17 ust. 

1 pkt 44 cyt. ustawy, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych 

 

II. Wybrane zagadnienia bilansowe  dla TBS 
 

Wprowadzenie 

 Otoczenie prawne rola Krajowych Standardów Rachunkowości  

 Możliwość stosowania uproszczeń w przyjętych zasadach rachunkowości  

 Rola dokumentu polityka rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki TBS w kontek-

ście  badania sprawozdania finansowego  
 Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2018  - podsumowanie 

 Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach i ich wpływ na sprawozdawczość 

 

Elektronizacja sprawozdań finansowych - zmiany ustawy o rachunkowości 

obowiązujące od dnia 1.10.2018 r. 

 
Wybrane zagadnienia bilansowe 

I. Wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu, tym ze szczególnym 

uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finan-

sowej podmiotu 
 środki trwałe, środki trwałe w budowie- definicje, wycena, powiązania z pozostałymi  

 



 

 

 

częściami sprawozdania finansowego – zastosowanie regulacji KSR 11,  
 ewidencja partycypacji zwrotnych i waloryzacji kaucji; 

 ewidencja zagadnień związanych z finansowaniem zewnętrznym w postaci kredytu ze 

środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w tym: umorzenie kredytu, skapitalizo-

wane odsetki od kredytów- ujęcie w sprawozdaniu; 
 amortyzacja  środków trwałych w TBS; 

 ewidencja dochodu z zasobów mieszkaniowych (wnoszone opłaty, przychody z nieru-

chomości); 
 opłaty obciążające osoby mające prawa do używania lokali oraz możliwości wyegze-

kwowania tych opłat - ujęcie w sprawozdaniu; 
 inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, 

powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego 
 odpisy na aktywa a rezerwy na zobowiązania 

 rozrachunki należności i zobowiązania - definicje, wycena, struktura funkcjonowanie 

i rozliczanie rozrachunków w TBS; 

 wartość księgowa i podatkowa aktywów i pasywów – trwałe i przejściowe różnice mie-

dzy prawem bilansowym i podatkowym (rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa 

z tytułu podatku odroczonego) 
 charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów 

 charakterystyka rezerw na zobowiązania - zasady tworzenia, ujawnianie, wycena 

 współmierność przychodów i kosztów: rozliczanie w czasie; 

 rodzaje zobowiązań i ich rola i wpływ na wyniki firmy - finansowanie i rozliczanie dzia-

łalności remontowej, fundusz remontowy, modernizacja. 
 charakterystyka rezerw na zobowiązania- zasady tworzenia, ujawnianie, wycena 

 

Zagadnienia rachunku zysków i strat  

 charakterystyka przychodów i kosztów operacyjnych (wariant kalkulacyjny i porównawczy 

rachunku zysków i strat); 

 rodzaje kosztów w tym: koszty gospodarki mieszkaniowej ( budowa i ulepszenie mieszkań, 

działalność eksploatacyjna), koszty działalności pomocniczej , koszty ogólnego zarządu; 
 pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka 

 przychody i koszty finansowe-– definicja, charakterystyka 

 

III. Podatek od towarów i usług od w 2019 r. w działalności TBS 

 
Od 2019 r. wprowadzono (i planowane jest wprowadzenie) licznych zamian 

w ustawach podatkowych, które z jednej strony dotyczą specjalistycznych zagadnień rzadko 

występujących w działalności gospodarczej (np. exit tax), a z drugiej strony dotyczą 

wszystkich przedsiębiorców – jak np. zmiany w rozliczaniu używania samochodów służbowych 

czy też w zakresie modyfikacji systemu split payment. Wprowadzonych zamian od dnia 

1 stycznia 2019 r. jest wiele i dotyczą one zarówno podatku VAT jak i podatków dochodowych. 

Jako najistotniejsze należy uznać zmiany w zakresie zmiany sposobu raportowania 

VAT (od dnia 1 lipca 2019 r.) – w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 pojawi się 

nowa struktura JKP_VDEK; dodatkowo planowane jest wprowadzenie tzw. 

Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucji w stawkach VAT jak również zmian 

w zakresie opodatkowania bonów i stosowania kas fiskalnych.  
W działalności TBS popularne stają się programy budowy mieszkań z opcją 

nabycia własności po upływie określonego czasu – powstają tutaj problemy jak taką 

czynność opodatkować na gruncie podatku od towarów i usług.  

Wskazana jest również znajomość najnowszego orzecznictwa dotyczącego 

bieżących problemów VAT w działalność TBS. 

 

1. Przełom w raportowaniu VAT – likwidacja deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT – 

wprowadzenie w ich miejsce pliku JPK_VDEK i centralnego rejestru faktur. 

 



 

 

2. Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania bonów – w pewnych przypad-

kach opodatkowane będzie już wydanie bonów! 

a) Opodatkowanie bonów towarowych do dnia 31 grudnia 2018 r. 

b) Rewolucja w opodatkowaniu bonów od dnia 1 stycznia 2019 r. – skutki 

dyrektywy unijnej. 

c) bony jednego przeznaczenia i bony różnego przeznaczenia – różnice  

w opodatkowaniu. 

d) moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży bonów (transfer bo-

nów). 

 

3. Przebudowa zasad stosowania kas fiskalnych od 2019 r. 

a) Nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych – kiedy będzie można wystawić fakturę 

do paragonu (rewolucyjna zmiana)? 

b) Jakie konsekwencje poniesie sprzedawca wystawiając fakturę do paragonu 

wbrew przepisom? 

c) Dodatkowa kara w przypadku odliczenia VAT z faktury bez numeru VAT – kiedy bę-

dzie miała zastosowanie? 

d) Koniec ważności kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – od kiedy? 

e) Jacy podatnicy będą obowiązani do wymiany od dnia 1 stycznia 2020 r. posiadanych 

kas fiskalnych? 

 

4. Nowa matryca stawek podatkowych od dnia 1 czerwca 2019 r. 

a) Zmiana klasyfikacji PKWiU na klasyfikację CN – skutki dla stawek obniżonych. 

b) W jaki sposób ustalić właściwą stawkę VAT od dnia 1 stycznia 2020 r.? 

c) Jakie towaru i usługi na pewno zmienią stawkę VAT? 

d) Wiążąca informacja stawkowa – jako nowy tryb zapytania podatkowego. 

e) Zmiana zakresu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i solidarną odpo-

wiedzialnością.  

 

5. Zmiany wynikające z innych ustaw nowelizacyjnych z datą wejścia w życie 

 w 2018 r. i 2019 r. 

a) Generalny zakaz wystawiania faktur do paragonów bez NIP – skutki i sank-

cje. 

b) Kodeks Dobrych Praktyk jako podstawa weryfikacji kontrahentów – skutki 

dla podatników.  

c) Nowa sankcja VAT w wysokości „tylko” 15% w przypadku dobrowolnej ko-

rekty w trakcie kontroli. 

d) Tzw. „czarna lista” – lista podatników wykreślonych z rejestrów VAT i ewentualnie 

przywróconych do rejestru VAT. 



 

 

e) Nowe zasady wykreślenia i przywrócenia statusu podatnika VAT czynnego. 

f) Modyfikacja zasad pierwszego zasiedlenia – istota zmiana dla podatników do-

konujących dostawy nieruchomości zabudowanych. 

g) Ograniczenie zakresu zwolnienia z opodatkowania ze względu na obrót do 

200 000 zł – kto nie będzie miał prawa do zwolnienia? 

 

6. Nowe zasady fakturowania w zamówieniach publicznych – ważna nowelizacja 

wprowadzająca „obowiązkowe” faktury elektroniczne.  

a) nowe zasady wymiany faktur między zamawiającym a wykonawcą w zamówieniach 

publicznych, 

b) platforma fakturowania – nowy sposób przekazywania faktur elektronicznych, 

c) ustrukturyzowany wzór faktury jako model kształtu faktury VAT.  

 

7. Wybrane problemy budownictwa mieszkaniowego.  

a) Definicja terenów budowlanych w ustawie o podatku od towarów i usług – pro-

blemy praktyczne, możliwość podziału nieruchomości ze względu na przeczenie itp. 

b) Opodatkowanie dostaw (w tym zamiany) nieruchomości zabudowanych oraz nie-

zabudowanych na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.  

c) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - konsekwencje 

podatkowe. 

d) Opodatkowanie podatkiem VAT wkładów niepieniężnych (aportów). 

e) Zasady stosowania obniżonych stawek podatku w budownictwie mieszkaniowym – 

aktualne orzecznictwo. 

f) Usługi wykonywane na rzecz gminy i jej jednostek organizacyjnych – aktualne 

problemy.  

g) Zawarcie umowy najmy z opcją nabycia własności lokalu po upływie określonego 

czasu – problemy VAT. 

 

 

 

IV. PIT – REWOLUCYJNE ZMIANY PODATKOWE 2019 r. 

 

 

1. Wspólne rozliczanie małżonków 

 

2. Zbycie nieruchomości nabytych w drodze spadku – nowe regulacje 

 

3. Zbycie nieruchomości po podziale majątku małżonków 

 

4. Nowe obowiązki informacyjne dot. ryczałtu i wybranych form opodatkowania 

 

5. Tzw. danina solidarnościowa 

 

6. Ulga mieszkaniowa – nowe zasady 

 

7. Inne, wybrane zmiany oraz aktualne problemy 

 

 
 


