
 
 

 

 Zmiany w podatkach dochodowych na 2020 r. 

Niniejszym mamy przyjemność przedstawić Państwu przegląd zmian w PDOF i PDOP obowiązujących od 

2020 r., w tym także modyfikację zmian wprowadzonych w trakcie 2019 r.  

 

Wprowadzona 
zmiana 

Zmiany wprowadzone w 2019 r. Zmiany wprowadzone w 2020 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. „Biała lista” 
podatników 
 

 
 

A. Z dniem 01.09.2019 r. 
wprowadzono tzw. „białą listę” 
podatników, stanowiącą wykaz 
przydatnych informacji 
o przedsiębiorcach będących 
podatnikami VAT -  służy on przede 
wszystkim do weryfikowania 
wiarygodności kontrahentów. 

 
B. Biała lista podatników zawiera 

numery rachunków bankowych 
przedsiębiorców, na które 
kontrahenci powinni dokonywać 
płatności, w przypadku gdy wartość 
transakcji przekracza 15 tys. PLN 
brutto (są to konta wpisane w 
zgłoszeniu 
identyfikacyjnym/aktualizacyjnym 
NIP-8 lub CEIDG). 

 
 

A. Konsekwencje w postaci sankcji z tyt. 
dokonania płatności powyżej 15.000 PLN 
na inny numer rachunku bankowego 
aniżeli wskazany w białej liście zostały 
wprowadzone z dniem 01.01.2020 r. 

 
B. Za przelew na rachunek inny niż 

wynikający z „białej listy” będą 
obowiązywały następujące sankcje dla 
nabywcy: 
 
➢ nie będzie mógł zaliczyć wydatku do 

kosztów uzyskania przychodów, 
 
➢ będzie odpowiadał solidarnie 

ze sprzedawcą za podatek od 
towarów i usług dot. przedmiotowej 
transakcji. 

 
C. Przepisy przewidują możliwość 

uniknięcia sankcji - podatnik będzie mógł 
ich uniknąć jeżeli powiadomi naczelnika 
urzędu skarbowego o przelewie na konto 
spoza „białej listy” w terminie do 3 dni 
licząc od dnia zlecenia wykonania ww. 
płatności. 

 
 
 
 
2. Obniżenie 
podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych  
 

A. Z dniem 01.10.2019 r. stawka 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych została obniżona z 18% 
na 17%. Nowa stawka obowiązuje 
podatników rozliczających się 
według pierwszej skali podatkowej. 

 
B. Wraz z obniżeniem podatku 

zwiększone zostały koszty 
uzyskania przychodów przez 
podatnika.  

A. Dwukrotnie wzrosły koszty uzyskania 
przychodów.  Obecnie podstawowy KUP 
pracownika wynosi miesięcznie 250 PLN, 
a rocznie nie więcej niż 3.000 PLN. Dla 
osób dojeżdżających limit ten wynosi 
odpowiednio 300 PLN oraz 3.600 PLN. 
Dla wieloetatowca roczny KUP nie może 
przekroczyć 4.500 PLN, 
a dla dojeżdżającego 5.400 PLN.  

 
B. Uległy zmianie kwoty zmniejszające 

podatek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Wprowadzenie 
tzw. „ulgi dla 
młodych” 
(„Bez PIT dla 
młodych”) 

A. Z dniem 01.08.2019 r. została 
wprowadzona tzw. „ulga dla 
młodych”.  

 
B. Ulga obejmuje wyłącznie osoby 

poniżej 26 r.ż. zatrudnione na 
podstawie m.in. umowy o pracę czy 
też umowy zlecenie. Ulga nie 
obejmuje umów o dzieło 
i samozatrudnionych.  

 
C. Ze względu na fakt, iż ulga została 

wprowadzona w czasie trwania roku 
podatkowego, roczny limit 
przychodów, które zwalniają z 
opłacania zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych 

 
A. Obecnie, w oparciu o znowelizowaną 

ustawę PDOF, pracodawca nie pobiera 
już zaliczki na podatek dochodowy od  
osób uprawnionych do skorzystania z 
ulgi. 
 

 
B. Pracownik ma możliwość złożenia 

pisemnego wniosku o pobór zaliczek na 
podatek dochodowy. Wniosek należy 
składać odrębnie dla każdego roku. 

 
C. Zwolnienie roczne będzie obowiązywało 

do limitu 85.528 PLN. 
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został proporcjonalnie zmniejszony. 
Zmiana obowiązywała przez pięć 
miesięcy 2019 roku, a więc limit 
został ustalony na poziomie 
35.636,67 zł.  

 
D. Osoba uprawniona do skorzystania 

z ulgi miała możliwość złożenia 
oświadczenia u swojego 
pracodawcy o niepobieraniu 
zaliczek na podatek dochodowy. W 
przypadku niezłożenia 
oświadczenia przez pracownika 
podatek był pobierany i zostanie 
zwrócony w zeznaniu za 2019 rok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ulga na „złe  
długi”  

A. Wraz z dniem 01.01.2019 r, zgodnie 
z ustawą VAT nieściągalność 
wierzytelności uważa się za 
uprawdopodobnioną, w przypadku 
gdy wierzytelność nie została 
uregulowana lub zbyta w 
jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni 
od dnia upływu terminu jej płatności 
określonego w umowie lub na 
fakturze. 

 
B. Wierzyciel ma możliwość 

skorzystania z ulgi na złe długi 
w momencie, gdy wierzytelność nie 
została uregulowana lub zbyta 
w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 
dni od dnia upływu terminu jej 
płatności wynikającego z zawartej 
umowy czy faktury. Ulga nie jest 
obligatoryjna.  

 
C. Dłużnik ma obowiązek skorygować 

podatek VAT w przypadku 
wystąpienia ulgi na złe długi. 

A. Ulga na „złe długi” może zostać 
zastosowana również w podatkach 
dochodowych (zarówno od osób 
fizycznych jak i prawnych).  

 
B. Zasady będą analogiczne do zasad 

wykorzystywanych w uldze na złe długi w 
podatku VAT. 

 
C. Wierzytelność uznaje się za nieściągalną 

w momencie nieuregulowania jej w 
przeciągu 90 dni. 

 
D. Ulga da wierzycielom możliwość 

pomniejszania podstawy opodatkowania 
o zaliczaną do przychodów wartość 
wierzytelności, jeśli ta nie zostanie 
uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni.  

 
E. Dłużnik zobowiązany będzie 

do doliczenia podstawy opodatkowania 
zaliczanej uprzednio do  KUP wartości 
zobowiązania nieuregulowanego  
ww. terminie.  

Inne zmiany dot. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
5. Nowa def. 
„małego podatnika” 

Od 1 stycznia 2020 r. wzrosła,  z 1.2 mln EUR do 2 mln EUR,  kwota określająca status 

małego podatnika, czyli limit przychodów za poprzedni rok.  

 

Należy jednak pamiętać, iż zmianie nie ulegnie limit 1.2 mln EUR, który dotyczy 

przychodów bieżących, co  w 2020 r. spowoduje, iż podatnik, chcąc skorzystać z 9% 

stawki PDOP, będzie musiał spełnić następujące warunki: 

 

(a) jego przychody w roku bieżącym (2020 r.) nie będą mogły przekroczyć 1.2 

mln EUR1oraz  

 

(b) jego przychody z poprzedniego roku (2019 r.) nie będą mogły przekroczyć 

2 mln EUR2). 

 

 
 
6. Odroczenie 
zasad pobierania 
podatku u źródła 

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (zarówno PDOF jak i PDOP) 

wprowadzona 01.01.2019 r. przewidywała obowiązek poboru podatku przez płatnika w  

momencie przekroczenia kwoty 2 mln PLN płatności podlegających WHT dokonywanych 

na rzecz danego podatnika. W takich przypadkach niepobranie podatku lub pobranie 

podatku według obniżonej stawki od nadwyżki ponad 2 mln zł wymaga, oprócz spełnienia 

przesłanek dla zwolnienia lub zastosowania obniżonej stawki: 

 

 
1  art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOP 
2  art. 19 ust. 1d w związku z art. 4a pkt 10 ustawy PDOP 



(a) złożenia oświadczenia przez płatnika lub  

 

(b) uzyskania opinii o stosowaniu zwolnienia (wyjątki - tylko w określonych 

przypadkach). 

 

Rozporządzeniem Ministra Finansów stosowanie tej regulacji zostało jednak czasowo 

wyłączone – pierwotnie do 30 czerwca 2019 r. a następnie do 31 grudnia 2019 r. 

Aktualnie po raz kolejny odroczono stosowanie przepisu Art. 26 ust. 2e ustawy o CIT- 

do 30 czerwca 2020 r. 

 

 
 
 
7. Mikrorachunek  

Mikrorachunek to indywidualny rachunek, za pomocą którego należy od 1 stycznia 

2020 r. dokonywać wpłat PIT,CIT i VAT. Mikrorachunek można sprawdzić poprzez 

generator (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego) lub 

otrzymać w urzędzie skarbowym.  

 

Inne podatki nadal wpłacane będą na dotychczasowych zasadach, zgodnie z wykazem 

numerów rachunków urzędów skarbowych. 

 

 
 
 
Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. 
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