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Cele wprowadzonych zmian 

 

 

 

 

 

 

Uproszczenie, doprecyzowanie i większa przejrzystość 

przepisów prawa.  

 
 

Zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. 

 

Pełniejsza weryfikacja kontrahenta. 

Dochowanie należytej staranności w działalności 

gospodarczej. 

Udogodnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej  

(m.in. wyłączenia i zwolnienia z opodatkowania, usunięcie 

niektórych obowiązków, wparcie w uregulowaniu należności 

przez kontrahenta). 

Wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych. 
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1.1 Wykaz podatników VAT - tzw. „biała lista 

podatników” (art. 96b ust. 1 i 2 ustawy o VAT) 

  
Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza 

podatników VAT.  
 

Zawiera dane o podatnikach, którzy: 

zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, 

nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru, 

zostali przywróceni jako podatnicy VAT. 
 

Wykaz zawiera podstawowe dane, m.in.: 1) nazwę firmy lub imię 

i nazwisko, 2) NIP, REGON, numer w KRS, 3) adres firmy,  

4) status, 5) numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego 

rachunku w SKOK. 

 

Pełniejsza weryfikacja kontrahenta, zwiększenie 

bezpieczeństwa transakcji oraz dochowanie należytej 

staranności w działalności gospodarczej. 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  
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Pytania i odpowiedzi 
 

Wykaz podatników VAT powinien być uaktualniany w dni 

robocze raz na dobę, dlaczego zdarza się, że zaktualizowane 

rachunki są widoczne dopiero po kilku dniach? 

 

Rachunki bankowe w wykazie są widoczne następnego dnia  

po aktualizacji danych podatnika w bazach danych KAS.  

 

Zgłoszenia aktualizacyjne tj. NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub przez wnioski 

CEIDG-1 są obsługiwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3. 

dni roboczych od dnia ich wpływu do urzędu skarbowego. 
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Co w sytuacji, kiedy w Wykazie podatników VAT znajdują się 

niekompletne lub niepoprawne dane? 

 

Wykaz podatników VAT jest aktualizowany codziennie w dni 

robocze (w godz. 22.00-24.00). 

 

Ponadto dane podatnika w wykazie są widoczne następnego dnia 

po ich aktualizacji w bazach danych KAS, która jest 

przeprowadzana na podstawie wniosków składanych do CEIDG lub 

do KRS oraz zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych, 

składanych do urzędów skarbowych. 

 

Aby dane dotyczące rachunków mogły znaleźć się w wykazie, 

muszą jednocześnie spełniać określone kryteria:  

rachunek musi być wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 

aktualizacyjnym, 

musi to być rachunek rozliczeniowy w rozumieniu Prawa 

bankowego lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, otwarty w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, 

rachunek ten musi być potwierdzony w Systemie 

Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR).  
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Co zrobić gdy w wykazie nie ma kontrahenta, z którym chcę 

zawrzeć transakcję? 

 

Należy wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego 

o potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny lub zwolniony (art. 96 ust. 13 ustawy o VAT). 

Dodatkowo należy zweryfikować, czy kontrahent nie jest zwolniony 

podmiotowo (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) lub przedmiotowo  

(art. 43 ust. 1 ustawy o VAT). 

 

Jak udowodnić, że weryfikacja kontrahenta została 

przeprowadzona lub że transakcja została dokonana na 

rachunek zgodny z wykazem? 

 

Należy wygenerować plik pdf zawierający informację o 

sprawdzaniu wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i 

zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić zrzut ekranu) lub 

wydrukować. 
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Co zrobić w przypadku, gdy weryfikacja kontrahenta okazała 

się negatywna, a kontrahent jest w trakcje weryfikacji i nie ma 

go w wykazie? 

 

Negatywna weryfikacja podmiotu w wykazie podatników VAT 

powinna być również zachowana w celach dowodowych.  

 

Ponadto w zależności od celu weryfikacji (dochowanie należytej 

staranności czy też umożliwienie zaliczenia wydatków  do kosztów 

uzyskania przychodów dokonanej płatności) należy też:  

wystąpić o potwierdzenie do naczelnika urzędu skarbowego,  

że podmiot jest podatnikiem VAT czynnym lub zwolnionym (art. 96 

ust. 13 ustawy o VAT) lub  

przedstawić zawiadomienie o zleceniu płatności na rachunek 

nieujawniony w wykazie na dzień dokonywania zlecenia. 
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Dlaczego warto skorzystać z wykazu podatników VAT? 

 

Ponieważ zawiera w jednym miejscu wszystkie informacje  

o statusie podatników VAT.  

Ułatwia i przyśpiesza proces wyszukiwania danych  

o podmiotach zawartych w tym wykazie.  

Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i istotnie ogranicza ryzyko 

wplątania w oszukańczy proceder zmierzający do wyłudzenia 

VAT. 

 

Weryfikacja formalna kontrahenta jest jedną z podstawowych 

przesłanek branych pod uwagę przy ocenie dochowania należytej 

staranności przez podatników, którzy sami nie popełnili oszustwa 

lub nie mieli świadomości, że dana transakcja służy oszustwu.  

 

Obejmuje ona m.in. sprawdzenie, czy kontrahent: 

 jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony oraz  

czy jest wpisany do wykazu podmiotów, które zostały wykreślone z 

rejestru jako podatnicy VAT lub nie zostali zarejestrowani. 
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Czy korzystanie z wykazu podatników VAT jest obowiązkowe? 

 

Korzystanie z wykazu podatników VAT nie jest obowiązkowe.  

Jednak brak weryfikacji kontrahenta w wykazie powoduje 

negatywne konsekwencje, tj.: 

 niedochowanie należytej staranności, 

 brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania 

przychodów lub podważenie takiego zaliczenia (od 01.01.2020 r.), 

 ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej 

za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, 

który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 01.01.2020 r.). 

 

Czy konsekwencje finansowe obejmą sytuację, gdy płatność za 

transakcję zostanie zlecona na rachunek niewskazany w 

wykazie, a kontrahent zapłaci VAT? 

 

Nie.  

Przedsiębiorca nie poniesie odpowiedzialności solidarnej  

za zaległości podatkowe kontrahenta w części VAT.  

Niestety nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania 

przychodów. 
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Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność,  

a nie ma go w wykazie? 

 

Taka sytuacja jest możliwa, jeśli przedsiębiorca:  

oczekuje na rejestrację do VAT lub  

jest zwolniony podmiotowo (w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) lub  

jest zwolniony przedmiotowo (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT).  

 

Jednak kontrahent w ramach należytej staranności powinien 

sprawdzić, jaki jest status tego przedsiębiorcy. 
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Co w przypadku, gdy wyszukiwany kontrahent jest w wykazie 

ale nie ma tam jego numeru rachunku bankowego? 

 

W wykazie podatników VAT są wyłącznie rachunki  

rozliczeniowe oraz imienne rachunki w  SKOK otwarte  

w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. 

rachunki  przeznaczone dla osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają 

zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność 

zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących 

przedsiębiorcami. 

 

Jeżeli w wykazie nie ma rachunku twojego kontrahenta to: 

być może korzysta on w rozliczeniach firmowych z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR), 

nie zgłosił swojego rachunku rozliczeniowego w formularzu 

zgłoszeniowym CEIDG/NIP. 
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Co z płatnościami na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy 

nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT? 

 

W Wykazie podatników VAT nie ma numerów zagranicznych 

rachunków bankowych, ponieważ nie są to rachunki rozliczeniowe 

w rozumieniu Prawa bankowego lub imienne rachunki w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, otwarte w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą.  

 

Płatności na konto z wykazu dotyczą tylko tych podmiotów 

zagranicznych, które są zarejestrowane dla potrzeb VAT jako 

podatnicy VAT czynni w Polsce. 
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Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów 

ze względu na sposób dokonania zapłaty 
 

Od 01.01.2017 r.  

 naruszenie obowiązku dokonywania transakcji między 

przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego 

Od 01.01.2020 r. 

 naruszenie obowiązku dokonywania płatności na rachunek 

spoza tzw. białej listy 

 dokonywanie płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej 

płatności 

art. 22p updof i art. 15d updop 

 

zastosowanie nowego przepisu do zapłaty należności w roku 

podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31.12.2019 r., przy 

czym nie stosuje się ich do płatności dotyczących kosztów 

zaliczonych do kup przed dniem 01.01.2020 r. 

 

Izba 
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Brak prawa do zaliczenia do kosztów bądź też obowiązek 

zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów - gdy brak 

możliwości zmniejszenia kup), w miesiącu, w którym płatność 

dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo 

przedsiębiorców: 

 została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub 

 została dokonana na rachunek spoza wykazu, o którym mowa 

w art. 96b ustawy o VAT 

 pomimo oznaczenia na fakturze MPP, została dokonana z 

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 

1a ustawy o VAT)  

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 
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Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Brak możliwości zaliczenia do kup lub 

konieczność zmniejszenia kup (zwiększenia 

przychodu) 
 

 płatność dotyczy transakcji potwierdzonych fakturą wystawioną 

przez podatnika zarejestrowanego na potrzeby podatku VAT jako 

podatnika czynnego na rachunek nieznajdujący się na dzień 

zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (białej liście) 

 płatność dotyczy transakcji z innym przedsiębiorcą, a wartość 

transakcji przekracza 15.000 zł 

 dotyczy tej części płatności, która została przekazana na 

rachunek inny niż w Wykazie 

art. 22p ust. 1 pkt 2 updof i art. 15d ust. 1 pkt 2 updop 
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Podatki dochodowe – przychód 

Rachunek spoza białej listy 

Skutki u osób trzecich 
 

 konieczność wykazania przychodu w dniu zlecenia przelewu, w 

wysokości, w jakiej płatność zostanie dokonana na rachunek 

nieznajdujący się w Wykazie 

 dotyczy podatników, którzy na podstawie umowy zawartej z 

dostawcą towarów/usług lub nabywcą (np. w związku z umową 

faktoringu, cesji wierzytelności), dokonają zapłaty na rachunek 

dostawcy nieznajdujący się, na dzień zlecenia przelewu, na 

białej liście  

 

art. 14 ust. 2h-2i updof i art. 12 ust. 4i-4j updop 
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Uniknięcie negatywnych konsekwencji w 

przypadku zapłaty na rachunek spoza 

Wykazu 
 

 złożenie zawiadomienia w terminie trzech dni od dnia 

zlecenia przelewu do NUS właściwego dla wystawcy faktury 

o dokonaniu płatności na niezgłoszony rachunek (ZAW-NR) 

art. 14 ust. 2i pkt 2, art. 22p ust. 4 updof 

art. 12 ust. 4j pkt 2 i art. 15d ust. 4 updop 

 

 dotyczy PIT, CIT i odpowiedzialności solidarnej w VAT 

 jedno zawiadomienie na jeden rachunek kontrahenta 

(późniejsze zapłaty są „bezpiecznymi” płatnościami) 
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Objaśnienia podatkowe MF z dnia 20 grudnia 

2019 r. 

WYKAZ PODATNIKÓW VAT 
 

 dotyczą zasad korzystania z danych zawartych w utworzonym z 

dniem 01.09.2019 r. Wykazie podatników VAT 

 cel wydania to m. in. wyjaśnienie zasad wyłączania z kup i 

zwiększania przychodów w podatkach dochodowych w 

przypadku dokonania płatności na rachunek spoza Wykazu oraz 

możliwości uniknięcia tych negatywnych skutków 

 

link 

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-

grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat 
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z Objaśnień MF 

 
Rachunki zamieszczane w Wykazie 

 w Wykazie będą zamieszczane numery rachunków 

rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy 

- Prawo bankowe prowadzone przez banki lub imienne 

rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną przez 

członka działalnością. 

 Rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy - Prawo bankowe są to rachunki rozliczeniowe, które 

prowadzą instytucje finansowe działające w Polsce na 

podstawie tej ustawy.  

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 
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z Objaśnień MF 
 

(...) Rachunki wirtualne 

 Podatnicy dostarczający usługi i towary na masową skalę, jak 

operatorzy sieci komórkowych, czy dostawcy mediów w 

postaci prądu i gazu często stosują tzw. rachunki wirtualne 

wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych 

usług. 

 Rachunki te nie będą uwidaczniane w Wykazie (…) 

 Rachunek wirtualny stosowany jest w celu zautomatyzowania 

rozliczeń, którego użycie powoduje, że system bankowy sam 

rozpoznaje wszystkie parametry przelewu i automatycznie 

księguje wpłaty na rachunek główny prowadzony na rzecz 

sprzedawcy. Jest to rachunek "techniczny" powiązany z 

rachunkiem głównym (…) 

 W przypadku dokonania płatności na rachunek wirtualny (…) 

podatnik nie poniesie konsekwencji podatkowych 

przewidzianych w podatkach dochodowych oraz nie będzie 

ciążyła na nim odpowiedzialność solidarna w VAT 
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z Objaśnień MF 
 

(...) Rachunki podmiotów zagranicznych 

 Zagraniczny przedsiębiorca, który jest zarejestrowany w 

Polsce jako podatnik VAT czynny i wykonuje transakcje 

podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce - jest traktowany jak 

polski podatnik VAT, którego rachunek rozliczeniowy powinien 

być zamieszczony w Wykazie. 

 Zagraniczny przedsiębiorca posługujący się zagranicznym 

numerem identyfikacyjnym, który dokonuje dostawy towarów 

lub świadczenia usług na terytorium innego kraju, nie jest 

obowiązany do otwarcia polskiego rachunku rozliczeniowego w 

celu zamieszczenia go w Wykazie i stosowania go w 

rozliczeniach z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz 

polskiego nabywcy. 
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z Objaśnień 
 

(...) Rachunki prowadzone przez banki zagraniczne 

 Rachunki prowadzone przez banki zagraniczne, które nie 

prowadzą w Polsce działalności poprzez oddział, nie będą 

zamieszczane w Wykazie. 

 W przypadku dokonania płatności, wynikającej z faktury 

wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej 

transakcji powyżej 15.000 zł, na zagraniczny rachunek 

(niezamieszczony w Wykazie), w celu uniknięcia negatywnych 

konsekwencji finansowych podatnik będzie mógł złożyć 

zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który zweryfikuje, 

czy podatnik zgłosił ten rachunek w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym. 

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



z Objaśnień 
 

(...) Rachunki powiernicze i depozytowe 

Jeżeli  wpłata na rachunek powierniczy i depozytowy zostanie 

potwierdzona fakturą przez podatnika VAT czynnego, nabywca 

celem uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych 

powinien złożyć zawiadomienie do właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek 

niezamieszczony w Wykazie. 

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



z Objaśnień MF 
 

(...) Wpłata zajętej wierzytelności na rachunek bankowy 

komornika sądowego lub organu egzekucyjnego w ramach 

egzekucji z tej wierzytelności 

 Obowiązek sprawdzania, czy wskazany rachunek do zapłaty 

widnieje w Wykazie nie dotyczy płatności z tytułu zajętej 

przez komornika lub organ egzekucyjny wierzytelności.  

 Realizując zajęcie wierzytelności podatnik (nabywca) nie 

będzie miał obowiązku sprawdzania, czy wskazany przez 

komornika sądowego lub organ egzekucyjny rachunek 

został zamieszczony w Wykazie, gdyż płatność nie dotyczy 

transakcji określonej w art. 19 Prawo przedsiębiorców 

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



z Objaśnień MF 
 

(...) Płatności dokonywane przez ubezpieczycieli na rzecz 

podmiotów trzecich likwidujących szkody 

 (…) w odniesieniu do płatności dokonywanych przez 

ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich likwidujących 

szkody, kiedy to zapłata stanowi realizację odpowiedzialności 

odszkodowawczej wobec ubezpieczonych/uposażonych. 

 W tego typu sytuacjach zazwyczaj dochodzi do cesji prawa do 

wypłaty odszkodowania na rzecz podmiotu likwidującego szkodę 

(…) płatność nie dotyczy transakcji określonej w art. 19 ustawy 

Prawo przedsiębiorców (…) Decydujące dla braku konieczności 

dokonywania płatności przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów 

trzecich likwidujących szkody na rachunek zamieszczony w 

Wykazie jest tu odniesienie się do charakteru płatności, której 

celem jest wypłata odszkodowania, a nie zapłata za fakturę. 

 Mamy w tym przypadku do czynienia ze szczególnym 

charakterem relacji prawnej, który decyduje o braku konieczności 

dokonania sprawdzenia przez ubezpieczyciela rachunku z 

Wykazu. 

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



z Objaśnień MF 
 

(...) Zlecenie przelewu z odroczonym terminem 

płatności/zlecenie stałe i polecenie zapłaty 

 W przypadku zlecenia przelewu z odroczonym terminem 

płatności lub zlecenia stałego dniem zlecenia przelewu 

będzie dzień, w którym podatnik zlecił bankowi dokonanie 

takiego przelewu.  

 W przypadku regulowania płatności poleceniem zapłaty, np. 

za energię elektryczną (…), rozliczenia za otrzymane faktury 

są przeprowadzane automatycznie z rachunku podatnika. 

Dniem zlecenia przelewu będzie dzień, który podatnik 

wskazał bankowi przy składaniu tej dyspozycji. 

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



z Objaśnień MF 
 

(...) Regulowanie płatności z wykorzystaniem ogólnodostępnych 

platform płatności prowadzonych przez operatorów, jak np.: 

PayPal, PayU czy DotPay 

• Uregulowanie płatności kartami płatniczymi lub poprzez 

wykorzystanie usługi pay-by-link nie mieści się w zakresie użytej 

w ustawie zmieniającej terminologii "płatność dokonana 

przelewem". 

• Regulacje ustawy o usługach płatniczych (przykładowo przy 

kartach płatniczych) określają te płatności jako "zlecenie 

płatnicze" 

• (…) skoro nie jest to przelew, dokonanie płatności kartą lub pay-

by-linkiem nie mieści się w zakresie regulacji wskazanej wyżej 

normy prawnej. Zatem zapłata w ten sposób na rachunek spoza 

Wykazu nie będzie skutkowała poniesieniem negatywnych 

konsekwencji podatkowych (…) podatnik nie musi weryfikować, 

na jaki rachunek będą przekazywane jego środki i czy rachunek 

ten jest w Wykazie, jeżeli płatność będzie przez niego 

dokonywana za pomocą tych innych niż przelew instrumentów 

płatniczych. 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



z Objaśnień MF 
  

Potrącenie wierzytelności 

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem 

do wysokości wierzytelności niższej i jeżeli po stronie podatnika 

dokonującego płatności pozostaje kwota do zapłaty, kwotę tę 

podatnik powinien wpłacić na rachunek zamieszczony w 

Wykazie (oczywiście jeżeli wartość transakcji przekraczała 

15.000 zł i wystawcą faktury był podatnik VAT czynny). 

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Rachunek spoza białej listy 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



Brak możliwości zaliczenia do kup lub 

konieczność zmniejszenia kup (zwiększenia 

przychodu) 
 

 płatność dotyczy transakcji powyżej 15.000 zł 

 płatność dotyczy faktury oznaczonej wyrazami „mechanizm 

podzielonej płatności” 

 płatność dokonana została z pominięciem mechanizmu 

podzielonej płatności 

 

art. 22p ust. 1 pkt 3 updof i art. 15d ust. 1 pkt 3 updop  

 

Podatki dochodowe - wyłączenia kup 

Podzielona płatność 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 
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1.2 Nowe wyłączenia z opodatkowania VAT  

(art. 5 ust. 6 ustawy o VAT) 

  
Wyłączono z opodatkowania podatkiem VAT import towarów  

w przypadku zawarcia umów między Rzecząpospolitą Polską  

a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów 

transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg (jeżeli w 

odniesieniu do tych umów zostały wydane stosowne decyzje 

derogacyjne Rady UE). 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  
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1.3 Składanie dokumentów związanych  

z likwidacją działalności przy likwidacji (art. 14 

ust. 5, 9b-9cb) 

 
Obecnie dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 i 9b ustawy  

o VAT (np. informacja o dokonanym spisie z natury, umowa spółki 

aktualna na dzień jej rozwiązania) składane są nie później niż  

w dniu złożenia deklaracji podatkowej. 

 

W ustawie o VAT wprost został wskazany termin składania 

wymaganych dokumentów, których nie można dołączyć do 

deklaracji VAT-7/VAT-7K, wysyłanej obowiązkowo  

w formie elektronicznej - przed zmianą przepisów warunki 

składania tych dokumentów były niewykonalne. 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  
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1.4 Rozliczanie podatku należnego z tytułu 

importu towarów (art. 33 ust. 1-3, ust. 7a pkt 2 

ustawy o VAT) 

 
Obecnie rozliczenie zamknięcia, o którym w art. 175 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 

lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego, uznaje się również za dokument, na którego 

podstawie rozliczany jest podatek VAT z tytułu importu 

towarów. 

 

Uproszczenie umożliwiające samodzielne naliczenie VAT  

w dokumencie zamknięcia, bez uzyskania decyzji określającej 

ten podatek i zapłaty odsetek. 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  
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1.5 Zwrot VAT w terminie 25 dni  

(art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT)  

 
Doprecyzowano, że złożenie w urzędzie skarbowym 

potwierdzenia zapłaty w całości  należności (wynikających  

z faktur), będące jednym z warunków skrócenia terminu zwrotu 

VAT do 25 dni, nastąpić musi najpóźniej w dniu złożenia 

deklaracji (dotychczas nie było wskazanego terminu na 

dokonanie tej czynności). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  
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1.6 Przesłanki wykreślenia z urzędu 

z rejestru podatników VAT  - nieskładanie 

deklaracji (art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT) 
 

 

Obecnie wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT, 

podlega podatnik, który będąc obowiązanym do złożenia 

deklaracji, nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące  

(„było 6 kolejnych miesięcy”) lub kwartał  („było 2 kolejne 

kwartały”). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  
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1.7 Przesłanki wykreślenia z urzędu  

z rejestru podatników VAT  - składanie 

deklaracji „zerowych” (art. 96 ust. 9a pkt 3  

i art. 97 ust. 15 ustawy o VAT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  

Dotychczas nie było oczywiste, czy na podstawie przepisów 

ustawy o VAT wykreślani z urzędu z rejestru VAT i VAT-UE 

powinni być jedynie podatnicy składający „zerowe” deklaracje, 

czy też podatnicy, którzy w składanych deklaracjach wykazywali 

jedynie zakupy (bez wykazywania sprzedaży) lub jedynie 

sprzedaż (bez wykazywania zakupów).  

 

Obecnie wykreślenie z urzędu z rejestru VAT i VAT-UE, powinno 

dotyczyć podatników składających „zerowe” deklaracje - czyli 

takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy. 
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1.8 Przesłanki wykreślenia z urzędu  

z rejestru podatników VAT  - przywrócenie 

zarejestrowania (art. 96 ust. 9e, 9h i 9ha 

ustawy o VAT) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  

Wyłączona została możliwość przywracania zarejestrowania 

podatnika ze względu na nieskładanie deklaracji VAT,  

po upływie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru. 
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1.9 Dodatkowe zobowiązanie podatkowe   

(art. 112 ust. 2 i 2a ustawy o VAT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  

Obecnie w przypadku złożenia deklaracji korygującej w terminie 

14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli celno-skarbowej, dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

ustalane jest w wysokości 15% („było 20%”) kwoty 

uszczuplenia podatkowego. 

 

Szansa na obniżenie dodatkowego zobowiązania.  

Dotyczy to tylko kontroli celno-skarbowej. 
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1.10 Czynności wyłączone ze zwolnienia 

podmiotowego z VAT (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. 

f, g oraz pkt 2 lit. d ustawy o VAT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zmiany obowiązujące od 01.09.2019 r.  

Obecnie podatnicy: 

dokonujący na odległość dostawy preparatów kosmetycznych i 

toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń 

elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa 

domowego (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (PKWIU 28)  

dokonujący hurtowych i detalicznych dostaw części do 

pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) oraz motocykli 

(PKWiU 45.4), 

świadczący usługi ściągania długów, w tym factoringu  

nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego 
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 Obniżka PIT 
 

 

 obniżenie stawki PIT z 18% do 17% - od 01.01.2020 r. 

 obniżenie stawki PIT z 18% do 17,75% - od 01.10.2019 r. 

 dotyczy wszystkich rozliczających się według skali 

podatkowej 

 

 
 

 

 

 

 

PIT – zmiany obowiązujące od 01.10.2019 r. 
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Koszty  

za 2019 rok  

przed zmianą 

Koszty  

za 2019 rok  

po zmianie 
 

Od  

1 stycznia 2020 r.  

Roczne 

(jednoetatowcy) 

1 335,00 zł 

Roczne 

(jednoetatowcy) 

1 751,25zł 

Roczne 

(jednoetatowcy) 

3 000 zł 

Roczne (jednoetatowcy, 

dojeżdżający) 

1 668,72 zł 

Roczne (jednoetatowcy, 

dojeżdżający) 

2 151,54 zł 

Roczne (jednoetatowcy, 

dojeżdżający) 

3 600 zł 

Roczne (wieloetatowcy) 

2 002,05 zł 

Roczne (wieloetatowcy) 

2 626,54 zł 

Roczne (wieloetatowcy) 

4 500 zł 

Roczne (wieloetatowcy, 

dojeżdżający) 

2 502,56 zł 

Roczne (wieloetatowcy, 

dojeżdżający) 

3 226,92 zł 

Roczne (wieloetatowcy, 

dojeżdżający) 

5 400 zł 

PIT – zmiany obowiązujące od 01.10.2019 r. 

Zwiększenie pracowniczych kosztów  

uzyskania przychodu 
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2.1 Nowa matryca stawek VAT (art. 5a ustawy  

o VAT)   

 
Odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU 2008) na rzecz:  

Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz  

aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015  

w zakresie usług 

 

Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, zakłada radykalne 

uproszczenia systemu stawek opartego na 3 filarach:  

prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. 

 

Przepisy wprowadzające nowy sposób identyfikowania towarów  

i usług na potrzeby VAT, weszły w życie z dniem 01.11.2019 r., 

natomiast będą one stosowane dopiero od 01.04.2020 r. 
 

Od 01.11.2019 r. zaczęły obowiązywać niektóre zmiany związane  

z wprowadzeniem nowej matrycy stawek VAT związane stawką 5% 

i 8% (od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r.)  

 

 

2. Zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.  
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Stawką 5% zostały objęte: 
książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet  

w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901), 

gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające 

materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 

4902), 

książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 

00), 

nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 

4904 00), 

mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, 

włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane 

(CN 4905), 

pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i 

fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911); 

dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty 

inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, 

nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale 

wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których 

mowa w ww. pkt I.1-6 (CN ex 8523), 

dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt I.1 i I.3-

5, z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze 

składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki. 

 

 

2. Zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.  
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Stawką 8% VAT zostały objęte: 
gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające 

materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub 

lokalnych (ex 4902), 

pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami 

i fotografiami - wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism 

regionalnych lub lokalnych (ex 4911), 

dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty 

inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych 

zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji 

dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie 

publikacje, o których mowa w ww. pkt II.1-2 (CN ex 8523), 

dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 

I.2 i I.6 oraz w pkt II.1 i II.2, z wyłączeniem publikacji, które w całości 

lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej 

do odsłuchania muzyki. 

 

 

 

 

 

 

2. Zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.  
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2.2 Wiążąca Informacja Stawkowa (Rozdział 1a 

ustawy o VAT)  
 

Wprowadzono tzw. Wiążącą Informację Stawkową. 
 

Jest to decyzja – w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących 

opinii klasyfikacyjnych GUS.  
 

WIS zawiera:  

opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji, 

klasyfikację tego towaru według CN albo usługi według PKWiU 

(2015) ,  

właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru lub usługi stawkę VAT. 
 

Posiadanie przez podatnika Wiążącej Informacji stawkowej będzie 

wiązać organy podatkowe w odniesieniu do towarów lub usług,  

dla których została wydana a więc nie będą one mogły przyjąć dla 

nich innej stawki VAT niż wskazana w tej informacji.  
 

Pewność zastosowania właściwej stawki VAT i ochrona 

podatnika. 

 

 

 

2. Zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.  
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2.3 MPP w wersji obligatoryjnej (art. 108a 

ustawy o VAT)  

 
Warunki 

 
stosowany jest w przypadku sprzedaży towarów i usług 

wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT 

na fakturze jest co najmniej jedna pozycja dotycząca sprzedaży 

towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT 

faktura jest wystawiana przez podatnika dla podatnika czynnego 

lub zwolnionego (nie dla konsumenta) 

kwota brutto widniejąca na fakturze przekracza 15.000 zł 

 

 

 

 

 

 
 

 

II. Zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.  



 

Pytania i odpowiedzi  
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Z art. 10 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

nie wynika jednoznacznie, jak należy rozliczyć zaliczki 

otrzymane przed 1 listopada 2019 r., gdy sprzedaż, której one 

dotyczyły, nastąpi po tej dacie? 

 

Przepis przejściowy wyrażony w art. 10 ustawy z 9 sierpnia  

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) nie będzie miał 

zastosowania do opisanej sytuacji. 

W kwestii sposobu rozliczenia w sytuacji opisanej w zapytaniu, 

kiedy zaliczka była otrzymana przed 1 listopada 2019 r., zaś 

sprzedaż nastąpi po tej dacie, przy przyjęciu założenia, że faktura 

na zaliczkę nie obejmowała całości zapłaty za dostawę, należy 

stwierdzić, że do pozostałej wartości transakcji zastosowanie 

znajdą nowe regulacje, czyli przepisy obowiązujące od 1 listopada 

2019 r., a zatem pozostała część zapłaty powinna być dokonana  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

 

 

 

 



 

Pytania i odpowiedzi  
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Czy firmy mogą przyjąć uproszczenie, że w przypadku faktur 

zawierających zarówno towary wrażliwe, jak i inne nie będą 

wyszczególniać w odrębnych pozycjach towarów wrażliwych z 

załącznika 15, tylko oznaczać je adnotacją „mechanizm 

podzielonej płatności”? To by ułatwiło w wielu przypadkach 

obsługę procesu fakturowania. 

 

1. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami obowiązek 

zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności” będzie 

dotyczył wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza  

15 000 zł lub równowartość tej kwoty i faktura taka dokumentuje 

nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.  

 

Oznacza to, że nawet w sytuacji gdy taka faktura taka zawiera 

jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, 

powstaje obowiązek zamieszczenia na tej fakturze tej informacji.  

 

Nie ma przy tym obowiązku, aby informacja ta była zamieszczana 

konkretnie przy pozycji objętej obowiązkiem podzielenia płatności.  



 

Pytania i odpowiedzi  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 59A 

10-950 Olsztyn 
 

tel.: +48 89 534 49 44 

fax :+48 89 534 32 20 

 

www. warminsko-mazurskie.kas.gov.pl 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 

 50 

 

2. Zatem z punktu widzenia przepisów wystarczające jest 

zamieszczenie informacji „mechanizm podzielonej płatności” w 

dowolnym miejscu na fakturze. 

 

Obowiązek zastosowania (przy regulowaniu takiej faktury) 

mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty 

należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 

(obowiązek uregulowania w tym mechanizmie może dotyczyć 

zatem tylko jednej pozycji wskazanej na takiej fakturze).  

 

Oczywiście podatnik może zdecydować, że w mechanizmie 

podzielonej płatności ureguluje całą wartość wskazaną na fakturze. 

Nie ma jednak takiego obowiązku. 

 

Odbiorca faktury ma natomiast obowiązek sprawdzenia, czy w 

związku z dokonanym nabyciem nie ciąży na nim obowiązek 

podzielenia płatności, dokonując przykładowo weryfikacji nazwy 

(rodzaju) towaru lub usługi wskazanych na otrzymanej fakturze. 



 

Pytania i odpowiedzi  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 59A 

10-950 Olsztyn 
 

tel.: +48 89 534 49 44 

fax :+48 89 534 32 20 

 

www. warminsko-mazurskie.kas.gov.pl 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 

 51 

 

Czy przedsiębiorcy mogą zdecydować się na dopisywanie 

„mechanizm podzielonej płatności” na wszystkich fakturach 

sprzedażowych – niezależnie od tego, czy będą one 

obejmować choćby jedną pozycję podlegającą 

obowiązkowemu MPP (czyli nawet gdy nie będą dotyczyć 

towarów i usług z załącznika nr 15)? Czy takie działanie 

podatników będzie prawidłowe, tzn. niesprzeczne z ustawą o 

VAT?  

1. Wprowadzone ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw regulacje 

wskazują, w jakim przypadku faktura powinna zawierać informację 

„mechanizm podzielonej płatności”. Zatem tylko faktury spełniające 

przesłanki ustawowe powinny być tak oznaczane. Przepisy 

regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne 

do zamieszczenia.  

Podatnik może oprócz tych elementów zamieścić również inne 

informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów „fakturowych”. 

 



 

Pytania i odpowiedzi  
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2. Również z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego faktura 

zawierająca oprócz elementów koniecznych dodatkowe informacje 

nie jest fakturą „wadliwą”. 

 

Jak wskazano w odpowiedzi wyżej, niezależnie od oznaczenia 

faktury nabywca ma obowiązek sprawdzenia, czy w konkretnym 

przypadku nie zachodzi obowiązek zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności do całej faktury czy też jej części. 



 

Pytania i odpowiedzi  
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Zgodnie z art. 108a ust. 1d ustawy o VAT w przypadku 

dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 kodeksu 

cywilnego, obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności 

nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są 

potrącane. Wnioskując a contrario z art. 108a ust. 1d ustawy o 

VAT, należałoby stwierdzić, że dokonanie potrącenia innego niż 

kodeksowe (tj. o którym mowa w art. 498 k.c.) – np. gdy strony 

umawiają się na potrącenie wierzytelności niewymagalnych – 

nie będzie zwalniało z obowiązku stosowania podzielonej 

płatności. Ale w jaki sposób w tym przypadku miałby być 

zastosowany MPP? 

 

Cytowany powyżej przepis jasno wskazuje, jakiego typu potrącenia 

nie naruszają przepisów o obowiązku stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności.  

W innych przypadkach należy uregulować płatność w mechanizmie 

podzielonej płatności. 



 

Pytania i odpowiedzi  
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Zgodnie z art. 108a ust. 1b ustawy o VAT podatnik obowiązany 

do wystawienia faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej 

płatności” musi przyjąć płatność kwoty należności wynikającej 

z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. Czy to oznacza, że obowiązek przyjęcia zapłaty na 

rachunek VAT dotyczy całej kwoty wynikającej z faktury  

z adnotacją o split payment, a nie tylko części kwoty z faktury 

przypadającej na towary i usługi wymienione w załączniku  

nr 15? 
 

Odpowiedź zależy od przedmiotu transakcji udokumentowanej 

daną fakturą. Jeżeli cała wartość faktury dotyczy towarów lub usług 

wymienionych w załączniku nr 15 wówczas obowiązek przyjęcia 

wskazany w ww. przepisie dotyczy całej płatności. W przypadku 

gdy faktura dokumentuje oprócz towarów lub usług z załącznika nr 

15 również inne towary czy usługi, wówczas nabywca ma 

obowiązek zapłacić w podzielonej płatności wyłącznie tą część 

faktury dotyczącą towarów i usług wymienionych w załączniku nr 

15, a sprzedawca obowiązany jest do przyjęcia tej kwoty. Niemniej 

jednak nabywca może uregulować całą kwotę wynikająca z takiej 

faktury w mechanizmie podzielonej płatności. 



 

Pytania i odpowiedzi  
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Czy z treści art. 108a ust. 1b ustawy o VAT można wnioskować, 

że w przypadku gdy faktura z adnotacją „mechanizm 

podzielonej płatności" wystawiana jest – zgodnie z przepisami 

– przez inny podmiot niż świadczący, któremu należna jest 

zapłata, to nie ma podmiotu zobowiązanego do przyjęcia 

płatności kwoty należności wynikającej z takiej faktury z 

zastosowaniem MPP? 

 

Faktura dokumentuje dokonaną transakcję i muszą być w niej 

wskazane dane podmiotu świadczącego usługę lub 

dostarczającego towar. Możliwość wystawienia faktury przez inny 

podmiot, czyli przez nabywcę (tzw. samofakturowanie), jest 

szczególnym rozwiązaniem, które nie likwiduje obowiązków 

ciążących na sprzedawcy z tytułu dokonanych transakcji i nie 

zmienia faktu, że na fakturze wskazane są dane sprzedawcy. 



 

Pytania i odpowiedzi  
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Czy płatność zaliczkowa musi być dokonana w MPP, jeżeli 

przewidywana wartość transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł, a 

faktura nie została wystawiona? Czy też skorzystanie z MPP 

dla zaliczek jest w tym przypadku dobrowolne (skoro to ma 

być ułatwienie dla podatników)? 

 

Jeżeli przewidywana wartość transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł i 

występuje obowiązek dokonania zapłaty w MPP, to wówczas do 

zaliczki ma zastosowanie obowiązkowy MPP. 



 

 

 

 

Brak umieszczenia na wystawianej fakturze oznaczenia 

„mechanizm podzielonej płatności” wiąże się z nałożeniem na 

podatnika, który wystawił fakturę, sankcji w wysokości 30% 

kwoty podatku wykazanego na fakturze. 

 

W przypadku, gdy faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł 

będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 2000 zł netto 

+ 460 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas sankcja będzie 

naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu 

tej konkretnej pozycji, a więc od kwoty równej 460 zł. 
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Objaśnienia podatkowe z 23.12.2019 r.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej 

płatności” nie będą mieli podatnicy korzystający ze zwolnienia 

podmiotowego, ponieważ zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie 

wystawiania faktur podatnicy ci na wystawianych fakturach 

zamieszczają wyłącznie datę wystawienia, numer kolejny, 

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub 

usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i 

ilość (liczbę) dostarczanych towarów lub zakres wykonanych 

usług, cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę 

należności ogółem (§ 3 pkt 3 wskazanego rozporządzenia).  

 

Należy również zauważyć, że na wystawianych przez tych 

podatników fakturach nie wykazuje się kwot podatku, stąd do 

dostaw dokonywanych przez takich podatników nie ma 

zastosowania MPP – mechanizm ten dotyczy wyłącznie sprzedaży z 

VAT. 

Podatnik zwolniony zarówno przedmiotowo jak i ze względu na 

wartość sprzedaży jest obowiązany płacić w MPP, jeżeli spełnione 

będą przesłanki obowiązkowego stosowania tego mechanizmu. 
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Postanowienia umowne pomiędzy dostawcą i nabywcą 

wyłączające stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w 

stosunku do sprzedaży objętej obligatoryjną formą podzielonej 

płatności, będą nieważne, jako sprzeczne z ustawą. 

 

 

W przypadku, gdy faktura o wartości brutto 20 000 zł, VAT 3 739,84 

zł będzie zawierała pozycje objęte załącznikiem nr 15, wówczas 

sankcja nie będzie naliczana, jeśli dostawca ujmie fakturę w 

ewidencji sprzedaży, przekaże informację o niej w JPK_VAT i całą 

kwotę VAT z tej faktury, tj. 3 739,84 zł ujmie w deklaracji VAT. 
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2.4 Odpowiedzialność solidarna nabywcy 

towarów (art. 105a ust. 1 i 3 ustawy o VAT) 
 
Zmiany polegają: 

na objęciu ww. odpowiedzialnością transakcji, których 

przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15 do ustawy 

o VAT (dotychczas odpowiedzialność dotyczyła towarów 

wymienionych w załączniku nr 13),  

jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub 

miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała 

kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę 

lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu 

skarbowego.  
 

Zrezygnowano z obowiązującego dotychczas progu wartości 

towarów przekraczającej kwotę  50.000 zł. 
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2.5 Likwidacja kaucji gwarancyjnej (art. 105b-

105d  ustawy o VAT)  
 
Uchylone zostały art. 105b-105d ustawy o VAT. 

 

Tym samym, zrezygnowano z:  

możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej stanowiącej 

zabezpieczenie zapłaty podatku,  

 prowadzenia wykazu podmiotów, które taką kaucję złożyły.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Zmiany obowiązujące od 01.11.2019 r.  



 

 

 

2.6 Likwidacja odwrotnego obciążenia (art. art. 

17 ust. 1 pkt 7 i 8, art. 17 ust. 1c–1h oraz art. 17 

ust. 2a i 2b ustawy o VAT)  
   

 

 

 

 

 

Z dniem 01.11.2019 r. zlikwidowane zostało stosowanie 

mechanizmu odwrotnego obciążenia między podatnikami 

krajowymi.  
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2. Zmiany od dnia 01.11.2019 r. 
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3.1 Wystawianie faktur do sprzedaży 

zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas 

rejestrujących (art. 106b ust. 5, 6,7 i art. 109a 

ustawy o VAT)  
 

Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży 

udokumentowanej paragonem bez NIP-u nabywcy (paragon 

dokumentujący sprzedaż będzie musiał zawierać ten numer). 

 

Za naruszanie tego obowiązku, wprowadzono  sankcję zarówno 

dla sprzedawców, jak i nabywców (wobec obu podatników organ 

podatkowy w wysokości odpowiadającej 100%ustali dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe  kwoty podatku wykazanego na fakturze 

wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP-u 

nabywcy). 
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Błędny NIP na paragonie 
 

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej  

Informacji Skarbowej z dnia 20.12.2019 r., sygn.  

0111-KDIB3-2.4012.590.2019.3.SR 
 

W przypadku gdy na paragonie zostanie wskazany błędny NIP 

nabywcy, nie będzie możliwości zidentyfikowania nabywcy, bowiem 

paragony fiskalne nie zawierają żadnych innych danych 

pozwalających zidentyfikować nabywcę.  

 

W związku z powyższym, w przypadku gdy na paragonie zostanie 

wskazany błędny NIP nabywcy, to sprzedawca nie będzie 

uprawniony do wystawienia faktury zawierającej NIP do takiego 

paragonu. 
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korekta faktury bez NIP 
 

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej  

Informacji Skarbowej z dnia 20.12.2019 r., sygn.  

0111-KDIB3-2.4012.590.2019.3.SR 
 

Nabywca w momencie realizowania zakupów dokonuje ich 

kwalifikacji jako związanych z prowadzoną działalnością 

gospodarczą. W tym bowiem momencie określa, czy dokonuje 

zakupów, działając w charakterze podatnika. 

 

Tym samym, w przypadku gdy sprzedawca wystawi na żądanie 

klienta fakturę niezawierającą NIP nabywcy do paragonu fiskalnego 

niezawierającego NIP, sprzedawca nie będzie miał prawa do 

wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP lub 

zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta z NIP 

wskazanym przez klienta. 

 

 

 

 

 

3. Zmiany obowiązujące od 01.01.2020 r.  



 

3. Zmiany obowiązujące od 01.01.2020 r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących  

z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 

na kasy online (art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy  

o VAT) 
 

Od 01.01.2020 r. kasę online zobowiązani są wdrożyć podatnicy 

dokonujący: 

usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów 

usług naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania oraz 

regenerowania 

usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych  

i motorowerów 

sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu 

przeznaczonego do napędu silników spalinowych 

 

Pierwszy etap wymiany kas „starego typu” na kasy „nowego 

typu”.  
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Podatki dochodowe - ograniczanie zatorów 

płatniczych 

Ulga za złe długi 
• Dłużnik 

obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania (zmniejszenia 

straty) za rok podatkowy o zaliczoną do kup wartość 

nieuregulowanych zobowiązań do zapłaty świadczenia 

pieniężnego   

• Wierzyciel 

uprawnienie zmniejszenia podstawy opodatkowania 

(zwiększenia straty) za rok podatkowy o zaliczoną do 

przychodów należnych wartość nieuregulowanych 

wierzytelności dotyczących zapłaty świadczenia pieniężnego 

 

art. 26i ust. 1 updof i art. 18f ust. 1 updop  

 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



Ulga za złe długi 
 

• zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania 

dokonywane jest za rok podatkowy, w którym upłynie 90 dni od 

dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie oraz 

• jeśli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie 

zostanie uregulowana (lub przez wierzyciela – zbyta) 

• okres 90 dni liczony jest począwszy od pierwszego dnia 

następującego po upływie terminu do uregulowania 

zobowiązania, określonym na fakturze (rachunku) lub w 

umowie 
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Zmniejszenie podstawy opodatkowania  

– wierzyciel 
 

• jeżeli wartość zmniejszenia jest wyższa niż wartość podstawy 

opodatkowania, to korekty (o nieodliczoną wartość 

wierzytelności) dokonuje się w kolejnych latach podatkowych 

• maksymalny okres odliczenia to 3 lata (licząc od końca roku 

podatkowego, za który powstanie prawo do korekty) 

• odliczenia można dokonywać, gdy w ww. okresie wierzytelność 

nie zostanie uregulowana lub zbyta 
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Zwiększenie straty – wierzyciel 
 

• jeżeli wierzyciel poniósł stratę w roku podatkowym, w którym 

przysługuje mu ulga, to może zwiększyć wartość straty o 

wartość nieuregulowanej wierzytelności 
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Korekta „powrotna” – wierzyciel 
 

• uregulowanie  lub zbycie wierzytelności (która w latach 

wcześniejszych zmniejszyła podstawę lub zwiększyła stratę) 

rodzi obowiązek  odpowiednio zwiększenia podstawy 

opodatkowania (zmniejszenia straty) za rok, w którym 

uregulowano wierzytelność 

• jeżeli kwota straty poniesionej w roku podatkowym jest niższa 

niż kwota ją zmniejszająca – różnica zwiększa podstawę 

opodatkowania 
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Wierzyciel 

Dokonanie zmniejszenia podstawy a kup  
 

• zmniejszenie podstawy opodatkowania uniemożliwia zaliczenie 

wierzytelności w kup 

• zaliczenie wierzytelności w kup uniemożliwia odliczenie 

wierzytelności od podstawy opodatkowania 
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Zmniejszenie straty – dłużnik 
 

• poniesienie straty w roku podatkowym, ze źródła, z którym jest 

związana transakcja handlowa, powoduje jej zmniejszenie o 

wartość nieuregulowanych zobowiązań 

• strata niższa niż wartość nieuregulowanego zobowiązania 

powoduje konieczność zwiększenia podstawy opodatkowania 
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Korekta „powrotna” – dłużnik 
 

• uregulowanie zobowiązania 

 podatnik dokonuje korekty,  odpowiednio zmniejszając 

podstawę opodatkowania lub zwiększając stratę podatkową)  

• jeżeli kwota zmniejszająca podstawę opodatkowania będzie 

większa od tej podstawy, to różnicę rozlicza się (zmniejszając 

podstawę opodatkowania) w kolejnych latach podatkowych (nie 

dłużej jednak niż przez 3 lata) 

Podatki dochodowe - ograniczanie zatorów 
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Zaliczki na podatek  
 

Przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy 

 

• dłużnicy uwzględniają niezapłacone zobowiązania 

• wierzyciel ma możliwość rozliczania niezapłaconych 

wierzytelności 

 

 

art.  44 ust. 17-24 updof i art. 25 ust. 19-26 updop  

 

 
 

Podatki dochodowe - ograniczanie zatorów 

płatniczych 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 



Dodatkowe warunki zastosowania przepisu 
 

• dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień 

złożenia zeznania podatkowego nie będzie w trakcie 

postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w 

trakcie likwidacji  

• od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy 

dokumentującej wierzytelność nie upłyną 2 lata 

• transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności 

wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody 

podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na 

terytorium Polski 

• nie stosuje się do transakcji między podmiotami powiązanymi   

 

art.26 i ust. 10 i 18  updof i art. 18f ust. 10 i18  updop  
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Korekta po zmianie formy opodatkowania lub 

likwidacji działalności 

 

• podatnik CIT - zmiana formy opodatkowania 

    korekta w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, 

w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania  

• podatnik PIT – likwidacja, zmiana formy opodatkowania korekta 

w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w 

którym nastąpiła likwidacja działalności albo za rok podatkowy 

poprzedzający rok, w którym nastąpiła zmiana formy 

opodatkowania 

 

art. 26i ust. 14  updof i art. 18f ust. 14 updop  
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Stosowanie nowych przepisów 

 

• podatnik PIT – do transakcji handlowych, w przypadku których 

termin zapłaty upływa po 31.12.2019 r. 

• podatnik CIT – j.w., a jeżeli rok podatkowy jest inny niż 

kalendarzowy i rozpocznie się po 01.01.2020 r. przepis stosuje 

się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 

31.12.2019 r., w odniesieniu do transakcji, których termin upływa 

po 31.12.2019 r. 

 

Podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia podstawy 

opodatkowania obowiązani będą do wykazania w zeznaniu 

rocznym wierzytelności lub zobowiązań związanych ze 

zwiększeniem lub zmniejszeniem. 
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4.1 Rozliczanie podatku VAT z tytułu importu 

towarów (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT) 
 

Uchylony zostanie istniejący obecnie obowiązek przedstawienia 

naczelnikowi UCS dokumentów potwierdzających rozliczenie 

kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji 

podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tego tytułu. 

 

Eliminacja nadmiernego obciążenia podatników w rozliczeniu 

importu towarów. 
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4.2 Ulga na złe długi – korekta wierzyciela  

(art. 89a ust. 5 i 8 ustawy VAT) 
 

WIERZYCIEL składając deklarację podatkową, w której dokonuje 

korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy VAT, zawiadamia  

w tej deklaracji właściwego dla niego naczelnika US o składanej 

korekcie. 

 

Zrezygnowano z wymogu dołączania zawiadomienia VAT-ZD  

jako odrębnego dokumentu.  

 

Uproszczenie postępowania dokonywania korekty przez 

wierzyciela w ramach „ulgi na złe długi”.  
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4.3 Dane zawarte w deklaracji (art. 99 ust. 7c 

ustawy VAT) 
 

Od 01.04.2020 r. w ustawie o VAT, będzie wskazany podstawowy 

rodzaj i zakres danych jaki powinien być zawarty w deklaracjach 

podatkowych składnych dla podatku od towarów i usług 

(miesięcznych i kwartalnych). 

 

Deklaracje takie, powinny zawierać dane niezbędne do:  

rozliczenia podatku,  

obliczenia jego wysokości,  

w tym dane:  

 o wysokości podstawy opodatkowania,  

 o wysokości podatku należnego i podatku naliczonego,  

 dotyczące podatnika. 
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4.4 Składanie deklaracji – nowy plik JPK_VAT 

(art. 99 ust. 11c ustawy VAT) 
 

Przewidziano się, że obowiązkiem podatników VAT czynnych będzie 

przesyłanie nowego pliku JPK_VAT, który będzie dokumentem 

elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. 

 

W konsekwencji przesyłany nowy plik JPK_VAT składać ma się  

z dwóch części – deklaracyjnej oraz ewidencyjnej . 

 

Uproszczenie rozliczenia podatku.  
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4.5 Ewidencja prowadzona przez podatników 

VAT czynnych (art. 109 ust. 3, 3b ustawy o VAT) 
 

Ewidencja powinna zawierać dane dotyczące:  

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania 

wysokości kwoty podatku należnego w tym korekty podatku 

należnego, z podziałem na stawki podatku 

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku 

należnego, w tym korekty podatku naliczonego 

kontrahentów 

dowodów sprzedaży i zakupów 

 

Ewidencja taka będzie wysyłana razem z deklaracją VAT,  

we wspólnym nowym pliku JPK_VAT.  

 

Za każdy błąd w ww. ewidencji, grozi kara pieniężna w wysokości 

500 zł (po uprzednim wezwaniu do jego skorygowania).  
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4.6 Informacje podsumowujące w obrocie 

krajowym VAT-27 (art. 101a i art. 102 ust. 3 

ustawy o VAT) 
 

Przewidziano zniesienie obowiązku składania informacji  

podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27.  

 

Dane zawarte w tych informacjach będą przekazywane w ramach 

nowych plików JPK_VAT. 
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1. Import towarów w deklaracji VAT (art. 33a 

ustawy o VAT)  
 

Od 01.07.2020 r.:  

rozliczanie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów  

w deklaracji VAT (od rozliczenia za lipiec będzie to obowiązkowo 

deklaracja VAT w formacie JPK)  

będzie możliwe niezależnie od tego, czy towary zostały objęte 

uproszczeniem z unijnego kodeksu celnego. 
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2. Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących  

z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 

na kasy online (art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy o 

VAT) 
 

Czynności dotyczące: 

usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez 

stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,  

usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych 

wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu 

przeznaczonych do celów opałowych. 

 

Jest to drugi etap wymiany kas rejestrujących. 

 

 

 

 

 

5. Zmiany obowiązujące od 01.07.2020 r.  



Al. Marsz. J. Piłsudskiego 59A 

10-950 Olsztyn 
 

tel.: +48 89 534 49 44 

fax :+48 89 534 32 20 

 

www. warminsko-mazurskie.kas.gov.pl 

Izba 

Administracji 

Skarbowej 

w Olsztynie 

 

Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących  

z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii 

na kasy online (art. 145b ust. 1 pkt 3 ustawy o 

VAT) 
 

Czynności dotyczące usług: 

fryzjerskich, 

kosmetycznych i kosmetologicznych, 

budowlanych, 

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy 

dentystów, 

prawniczych, 

związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji 

fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu. 

 

Jest to trzeci etap wymiany kas rejestrujących. 

 

 

 

 

6. Zmiany obowiązujące od 01.01.2021 r.  


