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Nowe JPK

Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku dokonywanych

dotychczas w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą

mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M,

VAT-10, czy VAT-14).

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo

składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni za okresy od 1

października 2020 r.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i

Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu

danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku

od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988), zmienione rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz. U. poz. 576) oraz rozporządzeniem Ministra

Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1127) – zwane dalej:

„rozporządzeniem”, oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej

JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.
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Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające

rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za

okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i

JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według

starych zasad).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

* JPK_V7M – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług miesięcznie

* JPK_V7K – dla podatników rozliczających się w podatku od towarów i usług kwartalnie.
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Ogólne założenia dotyczące formatu pól:

1. Formatem pliku jest XML.

2. Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:

- obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku gdy nie jest możliwe

ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta) należy wpisać

„BRAK”.

- opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych

danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste.

- fakultatywne - zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer

telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.

3. Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i

dużych liter oraz cyfr. Maksymalna ilość znaków wynosi co do zasady 256.
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4. Polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8. W

polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. „/”, „– ”, „+”.

5. Pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy

wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako

separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („ . ”).

6. Kwoty, w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do 2 miejsc po

przecinku – o ile występują (np. 12345.56).

7. Kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że

końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące

50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn.

zm.).

8. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („ –”).
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9. Daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-08-31).

10. Wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące datę i

czas wytworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS

(np.: 2018-02-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza „Time”). Przy podawaniu czasu

uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę „Z” (ZULU).

11. Numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno

po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz

poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten

kod.
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1. W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający

poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie

dane korygowane.

2. Korektę błędnego wpisu niewpływającego na wysokość podatku należnego lub

naliczonego dokonuje się co do zasady poprzez jego wystornowanie, tj. wpisanie ze

znakiem przeciwnym całego wpisu oraz ponowne dodanie prawidłowego wpisu z

podaniem pierwotnego numeru dokumentu (np. DowodSprzedazy, NrKontrahenta lub

NazwaKontrahenta). Natomiast, w przypadku gdy podatnik jeszcze nie przesłał pliku za

dany okres rozliczeniowy, dopuszczalne jest ujęcie tylko jednego zapisu z

poprawnymi danymi.

3. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku

należnego ( „in plus” lub „in minus”) należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu

korygującego za ten okres, za który zgodnie z przepisami ustawy powinna nastąpić

korekta.
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4. Korekty dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego „in plus” lub

„in minus” należy ująć w ewidencji z numerem dokumentu korygującego. Natomiast, w

przypadku korekt dokumentów wpływających na wysokość podatku naliczonego

„in minus” jeżeli zgodnie z przepisami ustawy dokument pierwotny oraz korygujący można

ująć w ewidencji za jeden okres rozliczeniowy dopuszczalne jest ujęcie wyłącznie

dokumentu pierwotnego pomniejszonego o wartości z dokumentu korygującego.

5. Wielkości liter nie mają znaczenia.

6. Numery dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu należy ująć w ewidencji w całości,

zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie należy pomijać części oznaczeń takich

dokumentów.
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Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli

GTU_01 – GTU_13.

Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach

odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy

towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania

poszczególnych wartości, kwot podatku, itp.



11

Nowe JPK

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w

ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia

dotyczące:

1) dostawy:

a) napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i

wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie "01",

b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy - oznaczenie "02",

c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów

smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie

CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem

smarów plastycznych objętych tą pozycją - oznaczenie "03",

d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i

wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym - oznaczenie

"04",

e) odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy -

oznaczenie "05",
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f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w

poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy - oznaczenie "06",

g) pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN

8708 10 - oznaczenie "07",

h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika

nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy -

oznaczenie "08",

i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych

obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) - oznaczenie

"09",

j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie "10";
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2) świadczenia usług:

a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w

ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów

cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) -

oznaczenie "11", i 1905.

b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych,

zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices),

reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac

rozwojowych - oznaczenie "12",

c) transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex

52.1 - oznaczenie "13".



14

Nowe JPK



15

Nowe JPK

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług nie dotyczą zbiorczych informacji o

sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej oraz zbiorczych informacji

o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia

ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji

zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).
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Oznaczenia procedur prezentowane są za pomocą symboli: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D,

MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP.

Pola wypełnia się dla całego dokumentu poprzez zaznaczenie „1” w każdym z pól

odpowiadających symbolom: SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63,

B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP, w przypadku wystąpienia danej

procedury na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych

wartości, kwot podatku, itp.

W przypadku gdy procedura nie wystąpiła, pole pozostawia się puste.
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4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23

ustawy - oznaczenie "SW";

Art. 2a ustawy o VAT. Ilekroć mowa o:

23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na

jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium

kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru,

pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem

podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości

dodanej;
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4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których

mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie "EE";

Art. 28k

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług

elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym

podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.
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Art. 2 ustawy o VAT. Ilekroć mowa o:

25a) usługach telekomunikacyjnych - rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji,

emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji

drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów

elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania

środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu

do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia

wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki

wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od

wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej

"rozporządzeniem 282/2011";

25b) usługach nadawczych - rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w art.

6b rozporządzenia 282/2011;

26) usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą

środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011;
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Art. 2 ustawy o VAT. Ilekroć mowa o:

26) usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków

komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011;

Artykuł 7

1. Do "usług świadczonych drogą elektroniczną", o których mowa w dyrektywie

2006/112/WE, należą usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej,

których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i

wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii

informacyjnej jest niemożliwe.

2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności:

a) ogólnie dostawy produktów w formie cyfrowej, łącznie z oprogramowaniem, jego

modyfikacjami lub nowszymi wersjami;

b) usługi umożliwiające lub wspomagające obecność przedsiębiorstw lub osób w sieci

elektronicznej, takich jak witryna lub strona internetowa;

c) usługi generowane automatycznie przez komputer i przesyłane poprzez Internet lub

sieć elektroniczną w odpowiedzi na określone dane wprowadzone przez usługobiorcę;

d) odpłatne przekazywanie prawa do wystawiania na aukcji towarów lub usług za

pośrednictwem witryny internetowej działającej jako rynek online, na którym potencjalni

kupujący przedstawiają swoje oferty przy wykorzystaniu automatycznych procedur oraz na

którym strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej

generowanej automatycznie przez komputer;
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e) pakiety usług internetowych oferujące dostęp do informacji, w których element

telekomunikacyjny ma charakter pomocniczy i drugorzędny (to znaczy pakiety

wykraczające poza oferowanie samego dostępu do Internetu i obejmujące inne elementy,

takie jak strony, które umożliwiają dostęp do aktualnych wiadomości, informacji

meteorologicznych lub turystycznych, gier, umożliwiają hosting witryn internetowych, dostęp

do grup dyskusyjnych; itp.);

f) usługi wyszczególnione w załączniku I.

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do:

a) usług nadawczych;

b) usług telekomunikacyjnych;

c) towarów, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywają się

elektronicznie;

d) płyt CD-ROM, dyskietek i podobnych nośników fizycznych;

e) materiałów drukowanych, takich jak książki, biuletyny, gazety lub czasopisma;

f) płyt CD i kaset magnetofonowych;
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g) kaset wideo i płyt DVD;

h) gier na płytach CD-ROM;

i) usług świadczonych przez specjalistów, takich jak prawnicy i doradcy finansowi, którzy

udzielają swym klientom porad za pomocą poczty elektronicznej;

j) usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez

nauczyciela za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie);

k) usług fizycznych off-line naprawy sprzętu komputerowego;

l) hurtowni danych off-line;

m) usług reklamowych, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji;

n) usług centrum wsparcia telefonicznego;

o) usług edukacyjnych obejmujących wyłącznie kursy korespondencyjne, takie jak kursy

za pośrednictwem poczty;

p) konwencjonalnych usług aukcyjnych, przy których niezbędny jest bezpośredni udział,

niezależnie od sposobu składania ofert;

q-s) (uchylone);

t) biletów wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne,

rozrywkowe lub podobne, zarezerwowanych online;

u) zakwaterowania, wynajmu samochodów, usług restauracyjnych, przewozu osób lub

podobnych usług zarezerwowanych online.
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4. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub

usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP";

Art. 32 ustawy o VAT

2. Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

1) w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

2) wynikające ze stosunku pracy;

3) wynikające z tytułu przysposobienia.



24

Nowe JPK

w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Art. 11a. 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

4) podmiotach powiązanych - oznacza to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny

podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej

znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej -

spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład;

5) powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy

podmiotami powiązanymi;
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2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie

się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym

jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych

decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą

osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub

powinowactwa do drugiego stopnia.
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3. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza

sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za

pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość

posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich

podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w

przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość

posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości

udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy

podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest

ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.
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Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności

podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa

w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_WNT";
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Transakcje trójstronne uproszczone

Podstawa prawna art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną - rozumie się transakcję, w
której są spełnione łącznie następujące warunki:

a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich
uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten
towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru
jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,

b) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub
też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz
z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa
członkowskiego;
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Transakcje trójstronne uproszczone

Podmiot A – Pierwszy w kolejności dostawca

Podmiot ten dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz
kontrahenta B. Dostawa taka jest opodatkowana w stawce 0% pod warunkiem,
że spełnia wymogi przewidziane w art. 42 ust. 1-4 ustawy o VAT. Podmiot ten
wysyła towar do ostatecznego odbiorcy, przy zastrzeżeniu, że organizatorem
transportu jest on sam lub pośrednik.

Pierwszy dostawca towarów wystawia fakturę VAT na rzecz podatnika B, brak
jest jednak dodatkowych uregulowań co do treści takiej faktury.

Podatnik ten wykazuje wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów w informacji
podsumowującej VAT-UE.
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Transakcje trójstronne uproszczone

Podmiot B – podmiot drugi w łańcuch transakcji

Warunkiem uznania, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów zostało
opodatkowane u drugiego z kolei uczestnika WTT, jest wystawienie przez niego
faktury VAT, która oprócz danych wymienionych w art. 106, będzie zawierała
następujące informacje:

- adnotację „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu”;

- stwierdzenie, że podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez
ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej;

- numer, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych, poprzedzony kodem PL, który jest stosowany przez
niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejności podatnika podatku od
wartości dodanej;

- numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej
ostatniego w kolejności podatnika.
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Transakcje trójstronne uproszczone

Podmiot C – finalny odbiorca

Ostatni w kolejności uczestnik wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej
dokonuje rozliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego
nabycia towaru na zasadzie samoobliczenia.

Na mocy art. 138 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnik ten ma obowiązek podać w
prowadzonej ewidencji, oprócz danych określonych w art. 109 ust. 3, obrót z
tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy oraz kwotę podatku przypadającą na tę
dostawę, która stanowi u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a także
nazwę i adres drugiego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej.
Podmiot ten jest zobowiązany do wykazania danych o tej transakcji w informacji
podsumowującej VAT-UE.
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Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności

podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa

w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie "TT_D";
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Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119

ustawy - oznaczenie "MR_T";

Art. 119.

1. Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży

pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Przez marżę, o której mowa w ust. 1, rozumie się różnicę między kwotą, którą ma

zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu

nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez

usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik

świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie,

ubezpieczenie.

3. Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku

gdy podatnik:

1) (uchylony);

2) działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek;

3) przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla

bezpośredniej korzyści turysty;

4) (uchylony).
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3a. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, są obowiązani prowadzić ewidencję, o której

mowa w art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług

od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, oraz posiadać dokumenty, z

których wynikają te kwoty.

4. Podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty

podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla

bezpośredniej korzyści turysty.

5. W przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych od

innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we własnym

zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych dalej "usługami własnymi",

odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w

odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

W celu określenia podstawy opodatkowania dla usług własnych stosuje się odpowiednio

przepisy art. 29a.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podatnik obowiązany jest do wykazania w

prowadzonej ewidencji, jaka część należności za usługę przypada na usługi nabyte od

innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a jaka na usługi własne.
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7. Usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0%, jeżeli usługi

nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone poza

terytorium Unii Europejskiej.

8. Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są

świadczone zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim, to usługi turystyki

podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy

usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentów

potwierdzających świadczenie tych usług poza terytorium Unii Europejskiej.
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7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,

opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie "MR_UZ";

Art. 120.

1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

1) przez dzieła sztuki rozumie się:

a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości

przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych,

inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie

zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii

teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy,

czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez

artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem

wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00),

c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one

wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8

egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN

9703 00 00),

d) gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na

podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba

jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
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e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem,

podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach

oraz oprawach;

2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:

a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu,

ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to

uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00

00),

b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej,

mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej,

etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty

kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;

3) przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek

przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);
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8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w

ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie "I_42";

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w

ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie "I_63";

Procedura celna 42 oraz 63 – dla dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Procedury celne 42 oraz 63 dotyczą importu towarów dla których miejscem przeznaczenia

jest terytorium państwa członkowskiego – inne niż terytorium kraju i których wywóz z

terytorium kraju następuje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Towary wyżej opisane zwalnia się z zapłaty podatku VAT po spełnieniu określonych

warunków, przy czym warunki te muszą być spełnione przez importera w chwili importu:

1. podanie przez importera ważnego numeru NIP UE,

2. wskazanie przez importera dokumentu świadczącego, że importowany towar

przeznaczony jest do transportu/wysyłki do innego państwa członkowskiego,

3. podanie ważnego numeru identyfikacyjnego VAT:

- przyznanego importerowi na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w państwie

członkowskim przeznaczenia importowanego towaru

- nabywcy towaru przyznanego mu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w

państwie członkowskim przeznaczenia importowanego towaru.
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I42 – odprawa celna ma miejsce w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, np. w

Niemczech, a po imporcie tych towarów następuje ich wewnątrzwspólnotowa dostawa;

Procedura 63 jest szczególnym przypadkiem, w którym ma miejsce tzw. reimport towarów.

Polega na powrotnym przywozie importowanych wcześniej towarów na terytorium UE.

Oznacza to, że jest to powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego

obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawom

zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych

przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Reimport towarów może wystąpić na

skutek procedury uszlachetniania biernego – stosując ją można czasowo wywozić poza

obszar celny UE towary unijne i poddawać je tam procesom przetwarzania, np.:

obróbce,

montażowi,

naprawie.

Następnie przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych

towarów można skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych

przywozowych.
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10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we

własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie

"B_SPV";

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia

na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie

"B_SPV_DOSTAWA":

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego

przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie

"B_MPV_PROWIZJA":
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Art. 2 ustawy o VAT Ilekroć mowa o:

41) bonie - rozumie się przez to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia

jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie

usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które

mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są

wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w

warunkach wykorzystania tego instrumentu;

42) emisji bonu - rozumie się przez to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu;

43) bonie jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce

dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego

podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu

dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu;

44) bonie różnego przeznaczenia - rozumie się przez to bon inny niż bon jednego

przeznaczenia;

45) transferze bonu - rozumie się przez to emisję bonu oraz każde przekazanie tego bonu

po jego emisji.
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13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności -

oznaczenie "MPP".
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Obowiązkowa podzielona płatność

art. 108a ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.

1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 

15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi 

kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej 

płatności.

1b. Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 

18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

1c. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a 

ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik 

w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz "zaliczka".
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Obowiązkowa podzielona płatność

art. 108a ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.

1d. W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, 

przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane.

1e. Przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w przypadku dokonywania płatności kwoty 

należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu 

umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i 

1572), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania 

dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową spółką partnera prywatnego albo 

spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot 

publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Obowiązkowa podzielona płatność

art. 108a ustawy o VAT od 1 listopada 2019 r.

3a. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub 

usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc 

więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

może dotyczyć więcej niż jednej faktury.

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, komunikat przelewu, o którym mowa w ust. 

3:

1) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub 

usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc;

2) zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach, o których 

mowa w pkt 1.

3c. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, w komunikacie przelewu, o którym mowa w 

ust. 3, w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się okres, za który 

dokonywana jest płatność.
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Obowiązkowa podzielona płatność

art. 106e ustawy o VAT

18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której 

mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, 

o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej 

płatności”

12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, 

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty 

podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w 

załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego 

nie ustala się.

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku 

przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku 

nr 15 do ustawy, wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności.
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Obowiązkowa podzielona płatność

108e. ustawy o VAT

Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w

załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są

obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną

działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.
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Obowiązkowa podzielona płatność

W art. 108a dodano ust. 7 i 8, w którym wprowadza się sankcję dla nabywcy, który

mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na

fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Sankcja za ten czyn będzie wynosiła 30% kwoty podatku wykazanego na takiej

fakturze, który dotyczy towarów lub usług z załącznika nr 15.

Oczywiście obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy

wyłącznie kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT przypadającej na nabyte towary

lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Jeżeli zatem nabywca otrzyma fakturę o

wartości brutto powyżej 15 000 zł i faktura ta będzie obejmowała swym zakresem

towary czy usługi wymienione w załączniku nr 15, wówczas (bez względu czy

sprzedawca zamieścił na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”) ma on

obowiązek uregulowania kwoty podatku VAT od takiej pozycji na fakturze w

mechanizmie podzielonej płatności.
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Obowiązkowa podzielona płatność

Przedmiotowa sankcja nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych, które

za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo

przestępstwo skarbowe.

Ponadto proponuje się, aby sankcja nie była również ustalana, jeżeli mimo

uregulowania takiej faktury w inny sposób (zamiast obowiązkowego zastosowania

mechanizmu podzielonej płatności) dostawca lub usługodawca rozliczył cały podatek

należny wynikający z tej faktury. Mechanizm podzielonej płatności ma przeciwdziałać

oszustwom w VAT i zabezpieczać interes Skarbu Państwa. Jeżeli więc interes ten nie

został naruszony w danej sytuacji, nie ma istotnych powodów, że nakładać na

nabywcę sankcję.
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Nowe JPK

5. Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.
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Nowe JPK – ewidencja zakupu

§ 11.

1. Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku

naliczonego:

1) wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego przysługującego do odliczenia z

podstaw określonych w art. 86 ust. 2 ustawy, na warunkach określonych w ustawie, w

podziale na nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz

nabycie pozostałych towarów i usług;

2) wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których

mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, w podziale na korektę podatku naliczonego od:

a) nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,

b) nabycia pozostałych towarów i usług;

3) wysokość podatku naliczonego wynikającą z korekt podatku naliczonego, o których

mowa w art. 89b ust. 1 i 4 ustawy;

4) kwoty nabycia:

a) towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty,

b) towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych

ze sprzedażą opodatkowaną na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.
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Nowe JPK – ewidencja zakupu

2. Dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenia dotyczące:

1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego

zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie "IMP";

2) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności -

oznaczenie "MPP".

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 1, ewidencja zawiera dane wynikające z:

1) faktur lub innych dokumentów:

a) będących podstawą odliczenia podatku naliczonego, otrzymanych przez podatnika z

tytułu nabycia towarów i usług,

b) dokumentujących dostawę towarów oraz świadczenie usług, dla których zgodnie z art.

17 ust. 1:

– pkt 4 ustawy - podatnikiem jest ich usługobiorca, a podatek należny z tego tytułu

stanowi u podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

– pkt 5 ustawy - podatnikiem jest ich nabywca, a podatek należny z tego tytułu stanowi u

podatnika podatek naliczony wykazany w ewidencji,

c) dokumentujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 i

art. 11 ustawy, a podatek należny z tego tytułu stanowi u podatnika podatek naliczony,

d) otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników

dla bezpośredniej korzyści turysty;
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Nowe JPK – ewidencja zakupu

2) faktur, o których mowa w art. 116 ust. 2 ustawy, z których wynika zryczałtowany zwrot

podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 ustawy, stanowiący u podatnika podatek

naliczony;

3) dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34

ustawy, z których wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony;

4) deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, z której wynika podatek

stanowiący u podatnika podatek naliczony;

5) faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, o których mowa

w ust. 1 pkt 4, lub dokumentów, z których wynika nabycie towarów, o których mowa w ust. 1

pkt 4 lit. b.
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Nowe JPK – ewidencja zakupu

4. Dane z faktur lub innych dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz z faktur, o

których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

1) numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, zapisywany poprzez wyodrębnienie

kodu kraju oraz kodu cyfrowo-literowego;

2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;

3) numer faktury lub dokumentu;

4) datę wystawienia faktury lub dokumentu;

5) datę wpływu faktury lub dokumentu.

5. Dane z faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2, obejmują:

1) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy lub usługodawcy;

2) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy;

3) numer faktury;

4) datę wystawienia faktury.

6. Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4, obejmują:

1) numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;

2) datę zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;

3) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera.
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Nowe JPK – ewidencja zakupu

7. Dane z dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, obejmują:

1) numer dokumentu;

2) datę dokumentu;

3) imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy.

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące oznaczenia dowodów

nabycia:

1) "VAT_RR" - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "MK" - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą,

który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy
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Ograniczenie KUP w przypadku 
białej listy oraz MPP

art. 15d ustawy o CIT

1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców:

1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i

usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą,

dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby

podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zgodnie z

art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej

ustawy.
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Ograniczenie KUP w przypadku 
białej listy oraz MPP

art. 15d ustawy o CIT

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo

przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy w tej części:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów -

zwiększają przychody

- w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa

rachunku płatniczego albo został zlecony przelew.",
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Ograniczenie KUP w przypadku 
białej listy oraz MPP

art. 15d ustawy o CIT

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący

płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień

zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o

podatku od towarów i usług, i złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3

Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy

faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.".
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Ograniczenia wynikające z art. 19 PP

Art. 19. Prawa przedsiębiorców

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością

gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w

każdym przypadku gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności,

przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach

obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania

transakcji.
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Ograniczenia wynikające z art. 19 PP

Art. 3. PP

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we

własnym imieniu i w sposób ciągły.

Art. 4. PP

1. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca

działalność gospodarczą.

2. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez

nich działalności gospodarczej.

3. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez

osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.
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Nowa baza podatników VAT tzw. 
biała lista

96b:

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz

podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo

które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;

2) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako

podatników VAT została przywrócona.

2. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób

umożliwiający sprawdzenie, w tym automatycznie, czy podmiot znajduje się w wykazie na

wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w

którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są udostępniane według stanu na

wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, które są

udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia.";
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Nowa baza podatników VAT tzw. 
biała lista

96b:

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;",

e) dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z

prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu

STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.";
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Nowa baza podatników VAT tzw. 
biała lista

96b: ust. 7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu po upływie

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie

dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako

podatnika VAT.";

"8. Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje

dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym.

11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane

osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem.

12. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub

sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we

wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.".
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Rodzaje rachunków bankowych

Art. 49 Prawa bankowego

1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na

zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;

2) rachunki lokat terminowych;

3) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym

rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;

4) rachunki powiernicze.

2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone

wyłącznie dla:

1) osób prawnych;

2) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają

zdolność prawną;

3) osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla

osób będących przedsiębiorcami.
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Dzień polecenia przelewu

63c. Prawa bankowego

Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego

rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje

dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego.



Załącznik nr 15 

 
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, 
ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY 

 
 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

1 05.10.10.0 Węgiel kamienny 

2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) 

3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; 

węgiel retortowy 

5 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 

6 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) 

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 

preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do 

drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - 

wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, 

niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 

materiałami - wyłącznie folia typu stretch 

10 24.10.12.0 Żelazostopy 

11 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze 

stali niestopowej 

13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali 

niestopowej 

14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, 

z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali 

krzemowej elektrotechnicznej 

15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 

z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali 

krzemowej elektrotechnicznej 

16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze 

stali niestopowej 

17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 

z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali 

krzemowej elektrotechnicznej 

18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali 

niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

 



19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze 

stali niestopowej 

21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco 

walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po 

walcowaniu zostały skręcone 

22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 

z pozostałej stali stopowej 

23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż 

kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, 

które po walcowaniu zostały skręcone 

24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 

25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 

26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 

naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju 

stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju 

poprzecznym, bez szwu, ze stali 

29 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 

naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze 

stali 

30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju 

poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, 

spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze 

stali niestopowej 

34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, 

z pozostałej stali stopowej 

35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

niepokrywane 

36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 

37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali 

niestopowej 

38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 

39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 

w postaci proszku 



41 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 

w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu 

art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 

42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 

w postaci proszku 

43 bez względu na 

symbol PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione 

inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane 

złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, 

srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do 

stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 

50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy 

wstępne miedzi 

52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 

55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół 

i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady 

i złom metali nieszlachetnych 

57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, 

kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali 

58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; 

siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania 

danych  

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci 

bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 

64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub 

aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem 

telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do 

gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym 

wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów 



66  26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe  

67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części 

68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie 

iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych 

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem 

i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do 

maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

70 ex  29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju 

stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych 

lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych 

i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach 

samochodowych 

71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne 

koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 

72 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; 

pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników 

spalinowych 

73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia 

zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych 

w pojazdach 

74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 

75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria 

nadwozi 

76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem 

motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 

77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 

78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze 

złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części 

biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra 

i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie 

i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 

szlachetnym 

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe 

konstrukcje pływające 

80 38.11.51.0 Odpady szklane 

81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 

82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 

83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 

84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 

85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 

86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa 

i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 

87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 



89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 

90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 

91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 

92  Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu 

silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym 

93  Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski 

SSD 

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski 

SSD 

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych 

itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

97 bez względu na 

symbol PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730) 

98 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, 

przebudową lub remontem istniejących budynków) 

99 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków ,  

przebudową lub remontem istniejących budynków) 

100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic 

i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych  

101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei 

podziemnej 

102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów 

przesyłowych 

104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, 

włączając prace pomocnicze 

105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych 

(kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania 

wody  i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 

106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz 

instalowaniem zbiorników septycznych 

107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, 

śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 



111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów 

produkcyjnych i górniczych 

112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk 

sportowych 

113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, 

z wyłączeniem robót ziemnych 

116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz 

przemieszczaniem ziemi 

117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-

inżynierskich 

118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących 

bezpieczeństwu 

119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji 

elektrycznych 

120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych 

i odwadniających 

121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

123 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

124 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

125 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 

127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, 

granitem lub łupkiem 

130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając 

tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 

131 43.34.10.0 Roboty malarskie 

132 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych 

robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych 

138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 



141 43.99.50.

0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji

stalowych

142 43.99.60.

0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i

kamienia

143 43.99.70.

0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem

konstrukcji z elementów prefabrykowanych

144 43.99.90.

0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych

specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej

niesklasyfikowanych

145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów

samochodowych, z wyłączeniem motocykli

146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów

samochodowych (z wyłączeniem motocykli)

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

148 ex 

45.40.10.

0

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów

do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do

motocykli

149 ex 

45.40.20.

0

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów

do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –

wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli

150 ex 

45.40.30.

0

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i

akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna

części i akcesoriów do motocykli
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Nowy katalog towarów wrażliwych

Od 1 listopada 2019 r.:

w art. 105a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o

których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem

dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku

proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, 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.",
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Magazyny konsygnacyjne

Obecnie przepisy przewidują jedynie szczególny sposób opodatkowania dostaw

towarów przemieszczanych z kraju do magazynu konsygnacyjnego położonego na

terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego, przy czym:

1) warunkiem stosowania tego szczególnego sposobu opodatkowania jest, aby

przemieszczane towary były przeznaczone do nabycia przez podatnika

prowadzącego magazyn konsygnacyjny,

2) ten szczególny sposób opodatkowania nie ma zastosowania do towarów

przeznaczonych do działalności handlowej,

3) w przypadku niepobrania towarów przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym

przez okres 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu uznaje się, że

pobranie tych towarów ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu; skutkiem

tego jest wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru u podatnika

prowadzącego magazyn konsygnacyjny.



76

Magazyny konsygnacyjne od             
1 stycznia 2020 r.

Przewiduje się, że od 1.01.2020 r. będą istnieć dwie procedury magazynu typu call-off

stock, tj.:

1) procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju, a więc

procedura mająca zastosowanie w przypadku towarów przemieszczanych z innych

państw członkowskich do Polski,

2) procedura magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium państwa

członkowskiego innym niż terytorium kraju, a więc procedura mająca zastosowanie w

przypadku towarów przemieszczanych z Polski do innych państw członkowskich.
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Magazyny konsygnacyjne od             
1 stycznia 2020 r.

Ponadto:

1) ma zostać określone, że przemieszczane towary mają być przeznaczone do nabycia

przez określonego podatnika, którym jednak nie musi być podatnik prowadzący

magazyn typu call-off stock,

2) ma zostać umożliwione stosowanie procedur do przemieszczanych towarów

przeznaczonych do działalności handlowej,

3) odmiennie niż obecnie mają zostać określone skutki niepobrania towarów przez

określony przepisami okres, tj. planowane jest, że w przypadku niepobrania towarów

w terminie 12 miesięcy od dnia przybycia towarów do magazynu w procedurze

magazynu typu call-off stock będzie dochodzić do nietransakcyjnej

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub nietransakcyjnego

wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru u podatnika, który przemieścił towary

pomiędzy państwami członkowskimi.
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Opodatkowanie transakcji 
łańcuchowych

Przewiduje się, że od 1.01.2020 r. dotychczasowe zasady ustalania miejsca dostaw

dokonywanych w ramach tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowych będą obowiązywać

nadal tylko dla transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport towarów.

W przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych ma od 1.01.2020 r.

obowiązywać zasada, że wysyłka lub transport towaru są bezwzględnie

przyporządkowane do dostawy dokonanej do tzw. podmiotu pośredniczącego, chyba

że podmiot ten przekazał swojemu dostawcy numer VAT UE nadany mu przez

państwo członkowskie, z którego towar jest wysyłany lub transportowany. Wówczas

wysyłka lub transport mają być przypisywane wyłącznie do dostawy towaru dokonanej

przez podmiot pośredniczący.
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Stawka 0% w przypadku WDT 

Przewiduje się wprowadzenie z dniem 1.01.2020 r. dwóch dodatkowych warunków

stosowania stawki 0% do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, tj.:

1) warunku podania przez nabywcę swojego numeru VAT UE (a nie tylko – jak ma się

rzecz obecnie – posiadania takiego numeru przez nabywcę),

2) warunku wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w informacji

podsumowującej VAT-UE.
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Stawka 0% w przypadku WDT 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do 

niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi

Artykuł 45a

1. Do celów stosowania zwolnień ustanowionych w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE

domniemywa się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z państwa

członkowskiego do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale

na terytorium Wspólnoty, w którymkolwiek z następujących przypadków:

a) sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego

lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, oraz sprzedawca jest w posiadaniu

co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w

ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od

siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu

jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z

jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o

których mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały

wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od

sprzedawcy i od nabywcy;
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Stawka 0% w przypadku WDT 

b) niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w

posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a),

wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o

których mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały

wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od

sprzedawcy i od nabywcy;

sprzedawca jest w posiadaniu następujących dokumentów:

(i) pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane lub

przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz

nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie

pisemne oświadczenie określa: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz

adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku

dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz

identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy; oraz

(ii) co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w

ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od

siebie nawzajem, od sprzedawcy i nabywcy, lub jakichkolwiek pojedynczych

dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi

niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b),

potwierdza jących transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie różne

strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.
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Stawka 0% w przypadku WDT 

Nabywca dostarcza sprzedawcy pisemne oświadczenie, o którym mowa w lit. b) ppkt

(i), do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła

dostawa.

2. Organ podatkowy może obalić domniemanie przyjęte na podstawie ust. 1.

3. Do celów ust. 1 następujące dokumenty są akceptowane jako dowód wysyłki lub

transportu:

a) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list

przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od

przewoźnika towarów;

b) następujące dokumenty:

(i) polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub

dokumenty bankowe potwier dzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;

(ii) dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza,

potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;

(iii) poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie

członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie

członkowskim.”;



Dziękuję za uwagę

pytania i wątpliwości:

Radosław Żuk

radoslaw.zuk@ecdpgroup.com

Tel. 605-167-290

www.facebook.com/radoslawzukdoradcapodatkowy

mailto:radoslaw.zuk@taxfin.pl

