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Planowane zmiany w podatkach w 2020 r. 
 

Planned tax changes in 2020 
 

 

Szanowni Państwo,  Dear All, 

   

Dnia 27 sierpnia Rząd przyjął projekt ustawy 

budżetowej na 2020 r. („Projekt”). Projekt zakłada 

zrównoważenie budżetu poprzez przyjęcie 

planowanych przychodów i kosztów na tym 

samym poziomie. Zgodnie z założeniami budżetu 

opublikowanymi przez Radę Ministrów, poziom 

dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie 

zdeterminowany głównie sytuacją gospodarczą 

oraz kontynuacją działań mających na celu 

poprawę szczelności systemu podatkowego. 

 On 27 August, the Government adopted the 

2020 budget bill draft (the “Draft”). The budget 

should be balanced, with revenues and costs 

planned on the same level. According to the 

budget assumptions published by the Council 

of Ministers, the State budget revenues in 2020 

will be determined mainly by the condition of 

the economic environment and continued 

efforts to seal up the tax system. 

 

 

  

Realizację założeń projektu umożliwić mają m.in. 

zmiany w przepisach podatkowych. W tym 

kontekście, w Projekcie wymienione zostały 

następujące planowane zmiany prawa 

podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych: 

 The implementation of these assumptions is to 

be facilitated, among other things, by certain 

amendments to the tax regulations. The Draft 

refers to the following planned changes to the 

tax and social insurance regulations: 

   

1. Zniesienie maksymalnej rocznej podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe; 

 1. Lifting the cap on the annual age and 

disability pension insurance premiums; 

   

2. Zastąpienie obecnych szczególnych 

rozwiązań rozliczania podatku VAT w 

postaci odwrotnego obciążenia oraz 

odpowiedzialności solidarnej stosowanym 

obligatoryjnie mechanizmem podzielonej 

płatności; 

 2. Substituting the existing special VAT 

settlement mechanisms based on reverse 

charge and joint-and-several liability with 

a mandatory split payment mechanism; 

   

3. Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w 

VAT branż wrażliwych na oszustwa; 

 3. Excluding the entities doing business in 

fraud-sensitive industries from the group 

eligible for VAT exempt status; 

   

4. Podwyższenie stawki podatku akcyzowego 

na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, 

susz tytoniowy i wyroby nowatorskie; 

 4. Increasing excise tax rates on alcoholic 

beverages, tobacco products, cured 

tobacco and innovative products; 

   



5. Opodatkowanie płynu do papierosów 

elektronicznych i wyrobów nowatorskich; 

 5. Imposing taxation on e-cigarette liquids 

and innovative products; 

   

6. Modyfikacja przepisów o klauzuli przeciwko 

unikaniu opodatkowania oraz zmiany w 

przepisach o raportowaniu schematów 

podatkowych (MDR); 

 6. Modifying the General Anti-Abuse Rule 

and amending the Mandatory Disclosure 

Rules on tax arrangements; 

   

7. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków 

kapitałowych w przypadku przeniesienia 

składników majątku, rezydencji podatkowej 

lub stałego zakładu do innego państwa; 

 7. Imposing taxes on unrealized capital 

gains of the entities that move their 

assets, tax residency or permanent 

establishment abroad; 

   

8. Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych;  8. Imposing taxes on digital businesses; 

   

9. Wprowadzenie Pracowniczych Programów 

Kapitałowych i przebudowanie modelu 

funkcjonowania OFE. 

 9. Implementing Employee Capital Plans 

and revamping the Open Pension Funds’ 

business model. 

   

Będziemy Państwa informowali o kolejnych 

doniesieniach z zakresu planowanych zmian w 

prawie podatkowym. 

 We will keep you informed about the 

planned changes of tax regulations. 

   

Służymy pomocą, gdyby wyżej wskazane 

planowane zmiany wzbudziły u Państwa 

wątpliwości. 

 Please contact us for assistance if any of 

these planned changes raise your concerns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Bieroński 
Partner, attorney-at-law, tax advisor 

+48 22 608 70 52 

jaroslaw.bieronski@skslegal.pl 
 

This information was prepared to advise SK&S’ clients of selected important changes in Polish law and does not represent legal advice on  

a specific situation of any client and should not be treated by clients as such. Should you have any questions concerning the legal matters outlined 

above as they may apply to your business in Poland, please contact the partner in charge of your account. 
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