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• Mały podatnik od 2020 r.
• Ulga na złe długi w podatkach dochodowych rozliczenie u wierzyciela i dłużnika
• Rozliczenie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych w trakcie roku
• Wydatek niezaliczony do kosztów a ulga na złe długi i inne kontrowersje
• Biała lista a dodatkowy przychód
• Biała lista a koszty uzyskania
• Jak uniknąć wyłączenia kosztowego związanego z białą listą

• Split payment a nKUP
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Mały podatnik w PIT/CIT od 2020 r.
• Od 2020 r. zmianie uległa definicja małego podatnika: zmiana sprowadza się do podwyższenia kwoty
progowej z 1.200.000 do 2.000.000 euro z zachowaniem pozostałych warunków.
• Mały podatnik - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego

podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty
odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również

przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy

października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
• Kurs euro z 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2019).
• Limit w PLN: 8 747 000 zł
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Ulga na złe długi - nowe prawa i obowiązki
podatników
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Podstawa opodatkowania:
• może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia
pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie

została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym
za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze

(rachunku) lub w umowie;
• podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom,

które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za
rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze

(rachunku) lub w umowie.
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Ulgę stosuje się w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
• dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w
trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
• od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie

upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek)
lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę
(rachunek), jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę - gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od
końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności;
• transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których

dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki:
• może być zmniejszony o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się począwszy

od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na
fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta;

• podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty
świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę

obliczenia zaliczki dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia
upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym

zobowiązanie zostanie uregulowane.
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Jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługującego w ramach ulgi
na złe długi jest wyższa od tego dochodu, zmniejszenia dochodu o nieodliczoną wartość dokonuje się w

kolejnych okresach rozliczeniowych roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
Zmniejszenia dochodu w kolejnych okresach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub
zbyta.
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Rozliczenie ulgi na złe długi a nKUP
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wyłącznie do wierzytelności lub zobowiązań,
odpowiednio o zapłatę lub do zapłaty, świadczeń pieniężnych, wynikających z
transakcji handlowych, jeżeli z tytułu tych transakcji przynajmniej u jednej ze
stron określa się przychody lub koszty uzyskania przychodów, bez względu na

termin ich ujęcia w tych przychodach lub kosztach uzyskania przychodów.
Co to oznacza?
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Odwrócenie ulgi w przypadku zapłaty - prawo wierzyciela staje się jego
obowiązkiem!

Czy ulga na pewno pomoże wierzycielowi?
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Biała lista a przychody
W przypadku gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub

usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny
albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy

towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i
przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej
należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, u podatnika
ustala się przychód w dniu zlecenia przelewu. Przychód ten ustala się w takiej wysokości, w jakiej
płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
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Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez
podatnika:

1. wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub
2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia
przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o

podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w
art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.
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Biała lista a koszty
Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców:
1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w
wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i

usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą,
dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby
podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.
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W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca
transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana z

naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:
1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody
- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego albo
został zlecony przelew

Powyższego nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności

przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3
Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie
trzech dni od dnia zlecenia przelewu.
Czy można złożyć do dowolnego urzędu skarbowego? Czy wystarczy tylko jedno zgłoszenie?
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Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca

transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców:
1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku
dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów

lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny,
lub

3. pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt
18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej
płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.
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W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w
jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca

2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1,
podatnicy w tej części:
1.

zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2.

w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów
- zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez

pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została
dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.
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Zapraszamy do zadawania pytań
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