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Prace legislacyjne w toku

Prace nad ustawą/rozporządzeniem 
zakończone

Wejście w życie ustawy o kasach fiskalnych. 
Obowiązek stosowania kas on-line wprowadzany 
będzie etapami.

1 maja

Ostatni dzień na przypisanie kodów literowych 
do stawek VAT zgodnie z rozporządzeniem 
ws. kas rejestrujących.

31 lipca

Ostatni dzień na złożenie oświadczenia 
o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia 
ewidencji.

31 maja

Zaczyna obowiązywać nowa wersja 
struktury JPK dla faktur VAT – JPK_FA(2).

1 lipca

2019

2020

2021

Kasy fiskalne on-line - obowiązkowe dla 
podmiotów zajmujących się:

- świadczeniem usług związanych 
z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez 
stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym 
również sezonowo, oraz usług  w zakresie 
krótkotrwałego zakwaterowania,

- sprzedażą węgla, brykietu i podobnych 
paliw stałych.

1 lipca

JPK_VDEK – zastąpienie deklaracji VAT przez plik 
JPK dla dużych przedsiębiorców.

1 kwietnia

Kasy fiskalne on-line - obowiązkowe dla 
podmiotów zajmujących się:

- naprawą pojazdów silnikowych 
i motorowerów,

- sprzedażą benzyny, oleju napędowego 
i gazu przeznaczonego do napędu silników 
spalinowych.

1 stycznia

Kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla 
podmiotów zajmujących się świadczeniem usług:

- fryzjerskich,
- kosmetycznych,
- kosmetologicznych,
- budowlanych,
- w zakresie opieki medycznej

(świadczone przez lekarzy i dentystów),
- prawniczych,
- związanych z działalnością obiektów
służących poprawie kondycji fizycznej,
wyłącznie w zakresie wstępu.

1 stycznia

JPK_VDEK – obowiązkowy dla średnich, małych  
i mikro przedsiębiorców oraz dla JST.

1 lipca

Termin na złożenie pierwszego pliku 
JPK_VDEK (za lipiec 2020) przez JST 
i mniejsze spółki. 

25 sierpnia

Termin na złożenie pierwszego pliku 
JPK_VDEK  (za kwiecień 2020) przez dużych 
przedsiębiorców.

25 maja
- wejście w życie przepisów dot. negatywnych 

konsekwencji w przypadku braku zastosowania 
MPP,

- wejście w życie ustawy o "quick fixes".

1 stycznia

1 listopada
- Mechanizm podzielonej płatności (MPP) -  

m.in. wprowadzenie obligatoryjności dla 
niektórych branż,

- wejście w życie przepisów dotyczących 
Wiążącej informacji stawkowej,

- wejście w życie przepisów ustawy nowelizującej 
matrycę stawek VAT.

Wprowadzenie: 
- obniżenia wysokości tzw. sankcji VAT 

do 15% w przypadku korekty w trakcie kontroli 
celno-skarbowej,

- zmiany definicji pierwszego zasiedlenia.

1 września

Wprowadzenie wykazu podatników VAT 
czynnych.

1 września

Wprowadzenie wymogu podawania NIP na 
paragonach do których będzie wystawiona faktura.

1 stycznia

Masz pytania? 
Skontaktuj się z naszymi specjalistami:

Krzysztof Wilk
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Dział Doradztwa Podatkowego
Tel.: +48 22 511 08 53
e-mail: kwilk@deloitteCE.com

Katarzyna Wróblewska
Starszy Menedżer
Dział Doradztwa Podatkowego
Tel.: +48 22 511 04 27
e-mail: kawroblewska@deloitteCE.com  

Wejście w życie przepisów dot. negatywnych 
konsekwencji w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów dot. wykazu podatników VAT czynnych.

1 stycznia

Początek obowiązywania nowej matrycy stawek VAT.
1 kwietnia


