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TAX ALERT - ZNACZĄCE ZMIANY W PRZEPISACH PODATKOWYCH  
 
Pragniemy poinformowa ć Państwa, Ŝe 28 listopada 2008 r. zostały opublikowane w Dzienn iku Ustaw 
zmiany w najwa Ŝniejszych ustawach podatkowych (Dziennik Ustaw nr 209 ).  Zwracamy uwag ę, Ŝe 
niektóre zmiany, w szczególno ści cz ęść zmian w zakresie VAT, weszły w Ŝycie w poniedziałek 
1 grudnia 2008 r.  Zmienione przepisy zostały dodan e do nast ępujących ustaw: 
 
1. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie usta wy o podatku od towarów i usług oraz niektórych in-

nych ustaw 
 

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach: 

• Uproszczenia przy dostawie przez magazyn – tzw. call off stock, 
• Rozliczenie podatku z tytułu importu poprzez deklarację, 
• Moment powstania prawa do odliczania VAT przy zakupie,  

• Nowe terminy zwrotu VAT, 
• MoŜliwość składania deklaracji kwartalnych, 
• Eliminacja 30% sankcji, 

• Zmiany zasad stosowania ulgi na złe długi, 
• Likwidacja tzw. kaucji gwarancyjnej, 
• Brak stosowania przepisów ustawy do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 

• Prezenty o małej wartości, 
• Przywrócenie prawa do odliczenia w przypadku oszacowania przychodów przez organ podatko-

wy,  

• Ustanowienie lub zbycie prawa uŜytkowania wieczystego gruntu jako dostawa towarów,  
• Nowa wysokość limitu zwrotu przy zakupie kasy fiskalnej,  
• Zwolnienie dla obrotu nieruchomościami z prawem wyboru opodatkowania, 

• Zasady stosowania stawki 0% dla WDT, 
• Zasady przeliczania kwot z faktur wyraŜonych w walutach obcych, 
• Obowiązek posiadania potwierdzenia faktury korygującej, 

• WydłuŜenie terminu na wywóz towarów, na których świadczone są usługi na ruchomym majątku 
rzeczowym. 

 
Nowelizacja ustawy o  podatku od towarów i usług weszła w Ŝycie z dniem 1 grudnia 2008 r. (za wyjątkiem 
niektórych przepisów, które wchodzą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r. ).  

 
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie usta wy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz n iektórych innych ustaw 
 

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach: 
• Koszty zaniechanych inwestycji, 

• Kredyty (poŜyczki) z tzw. klauzulą waloryzacyjną, 



 
 
 

 

• Zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za ostatni miesiąc (kwartał), 
• Nieodpłatne udostępnianie nieruchomości - przychód i koszt uzyskanie przychodu, 
• Zasady opodatkowania zysków ze sprzedaŜy nieruchomości, 

• Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń oraz składek na ZUS. 
 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych zasadniczo 

wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 2009 r. (za wyjątkiem niektórych regulacji, które wchodzą w Ŝycie 1 grudnia 2008 
r. oraz 1 stycznia 2010 r.). 

 
3. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie usta wy o podatku od czynno ści cywilnoprawnych 
 

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach: 
• Zwolnienie z podatku poŜyczek udzielanych spółce kapitałowej przez wspólników, 
• Wyłączenie z opodatkowania działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez spółki kapita-

łowe, 
• Przeniesienie (między państwami członkowskimi) rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapi-

tałowej lub jej statutowej siedziby. 
 

Nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 2009 r. 
 
4. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie usta wy – Ordynacja podatkowa 
 

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach: 
• Zniesienie natychmiastowej wykonalności decyzji organów, 
• Instytucja tzw. sprawdzonego podatnika, 
• Moment powstania nadpłaty w podatku dochodowym i podatku VAT, 
• NiŜsza stawka odsetek za zwłokę. 

 
Nowelizacja ordynacji podatkowej wchodzi w Ŝycie 1 stycznia 2009 r. 
 

* * * * * 
 
Mamy nadzieję, Ŝe powyŜsza informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te nie stanowią opinii prawnej 
ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej prosimy o kontakt. 

 
 
 
 
Kontakt w biurze katowickim: / Contact in the Katow ice office: 
 
Magdalena Patryas , Partner 
 
T: +48 32 731 68 50 
E: magdalena.patryas@ksplegal.pl 
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