
Zmiany w PIT od 2019 r.

Radosław Kowalski

Doradca podatkowy



• Wspólne rozliczenie małżonków w PIT

• Opodatkowanie zbycia odziedziczonych nieruchomości 

• Warunki zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości

• e-PIT, automatyczne rozliczenie roczne

• Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci w kosztach?

• 20% KUP od samochodów niebędących środkami trwałymi 

• Opodatkowanie walut wirtualnych 



Wspólne rozliczenie małżonków w PIT

Niespójne działania prawodawcy dotyczące opóźnionego zeznania vs wspólne rozliczenie 

małżonków.

Należy założyć,  że stosujemy późniejszy przepis, czyli: opóźnienie z zeznaniem nie pozbawia 

możliwości stosowania wspólnego rozliczenia.  



Opodatkowanie zbycia odziedziczonych nieruchomości

W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, 

określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie (5 lat od końca 

roku nabycia), liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub 

wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.



Do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, o których mowa 

w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku zalicza się również udokumentowane koszty 

nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na podatnika ciężary 

spadkowe, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada 

łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika. Przez ciężary spadkowe, o 

których mowa w zdaniu drugim, rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zaspokojone 

roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia, również w przypadku, gdy podatnik 

spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po 

dokonaniu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c.



W przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do 

majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej 

małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, 

określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku 

kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich 

wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.



Warunki zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości

Wydłużenie okresu na wydatkowanie środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe z dwóch do trzech lat.

Doprecyzowanie:

Wydatki, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, uznaje się za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, 

jeżeli przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, nastąpiło nabycie własności rzeczy lub praw 

wymienionych w ust. 25 pkt 1 lit. a-c, w związku z którymi podatnik ponosił wydatki na nabycie.

Doprecyzowanie:

Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się 

również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, jeżeli w 

okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, podatnik nabędzie ich własność lub współwłasność albo 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej 

lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie przysługiwało. 



Doprecyzowanie na niekorzyść podatników:

Przez własne budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się 

również niestanowiące własności lub współwłasności podatnika budynek, lokal lub pomieszczenie, 

jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, podatnik nabędzie ich własność lub 

współwłasność albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego 

w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach, jeżeli uprzednio prawo takie mu nie 

przysługiwało. 



Skrócony termin do złożenia PIT-11 i PIT-8C

e-PIT, 

Automatyczne rozliczenie roczne – jakie skutki, jak uniknąć? 

„Kontynuacja” rozliczenia z poprzedniego roku 

Korekta e-PIT

Domniemanie złożenia zeznania 15 lutego 



Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci w kosztach?

• Nie stanowi kosztu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w 

przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków 

i małoletnich dzieci wspólników tej spółki; kosztem uzyskania przychodów jest jednak 

wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika, a w przypadku prowadzenia 

działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci 

wspólników tej spółki, należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 2, 8 i 9 lub z 

tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o 

praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244), z zastrzeżeniem pkt 55 i art. 22 ust. 6ba



Samochód osoby fizycznej niewprowadzony do przedsiębiorstwa – zasady rozliczania kosztów 

(koniec ewidencji przebiegu)  

Osoba fizyczna - przedsiębiorca, który kupi samochód „prywatnie” i nie wprowadzi go do 

ewidencji środków trwałych może rozliczać w kosztach 20% kosztów eksploatacji i składki na 

ubezpieczenie 

BEZ PROWADZENIA EWIDENCJI PRZEBIEGU 



Waluta wirtualna – wg definicji art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu:

To cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy 

administracji publicznej,

b. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną 

przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e. wekslem lub czekiem

- oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a 

także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu 

elektronicznego;

https://sip.lex.pl/#/document/17220859?cm=DOCUMENT


Szczególne zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi

Waluta wirtualna – waluta wirtualna w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm.

Przychód z wymiany z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe 

inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną – przychód z zysków 

kapitałowych 

Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.



Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane 

wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty 

wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 12 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa powyżej są potrącane w tym roku podatkowym, w którym 

zostały poniesione. 

Nadwyżka kosztów uzyskania przychodów, o których mowa powyżej nad przychodami z odpłatnego zbycia 

waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym powiększa koszty uzyskania przychodów z tytułu 

odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.



Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% 

uzyskanego dochodu.

Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica 

między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych a kosztami 

uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 14-16.



W zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, podatnik wykazuje koszty uzyskania 

przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 14-16, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie uzyskał 

przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.
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