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Szanowni Państwo,
Poniżej mamy przyjemność przesłać Państwu informację o aktualnościach podatkowych. W tym
wydaniu biuletynu informujemy Państwa o:


planowanym obowiązku dokonywania przelewu na rachunek bankowy z nowego wykazu
„białych” podatników VAT;



planach wprowadzenia obowiązkowego systemu podzielonej płatności w niektórych branżach;



wyroku ETS dotyczącym kart paliwowych i kwestii odliczania VAT.

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami, uprzejmie prosimy o kontakt.

Wykaz „białych” podatników VAT
→ W najbliższym czasie zacznie działać bezpłatna, ogólnodostępna, elektroniczna baza
podatników VAT prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie
Ministerstwa Finansów.
→ Baza będzie zawierała m.in. numery rachunków bankowych podatników. Jedynie te
przelewy, które będę realizowane na wskazany w bazie rachunek bankowy, będą mogły
zostać uznane za koszty uzyskania przychodów (dotyczy płatności na ponad 15 tys. zł).
Ponadto, płatności na rachunek inny niż wskazany w rejestrze mogą skutkować powstaniem
odpowiedzialności solidarnej nabywcy za nieodprowadzony VAT (nowy system będzie miał
zastosowanie w relacjach B2B oraz będzie dotyczył wyłącznie transakcji rozliczanych za
pośrednictwem przelewów bankowych).
→ W przypadku płatności na inny rachunek bankowy niż wskazany w wykazie „białych
podatników” będzie istniała możliwość uwolnienia się od wskazanych negatywnych
konsekwencji podatkowych poprzez złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu
skarbowego o dokonaniu takiego przelewu. Termin na zawiadomienie - 3 dni.
→ Planowane wejście w życie przepisów - 1 stycznia 2020 r.
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Obowiązkowy system podzielonej płatności
→ Polska uzyskała zgodę od Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego systemu
podzielonej płatności w wybranych branżach. Ministerstwo Finansów planuje
wprowadzenie nowych przepisów od stycznia 2020 roku dla branż najbardziej podatnych na
nadużycia w VAT.
→ Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności może znaleźć zastosowanie do 152 grup
towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług
(PKWiU) z 2008 r. Obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą zostać
objęte:


wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,



odpady, złom, surowce wtórne,



elektronika, m.in. procesory, smartfony, telefony, tablety, notebooki, laptopy,
konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde,



paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,



prawa do emisji gazów cieplarnianych,



roboty budowlane,



węgiel,



handel częściami do samochodów i motocykli.

→ W branżach, które od 2020 roku będą zobowiązane do rozliczeń z zastosowaniem „split
payment” zniknie mechanizm odwrotnego obciążenia. Towary i usługi z załącznika nr 11 i 14
ustawy o VAT, będą opodatkowane na zasadach ogólnych.
→ Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić również kilka modyfikacji systemu podzielonej
płatności. Z konta VAT najprawdopodobniej będzie można opłacać również m.in. podatki
dochodowe i składki ZUS.
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Karta paliwowa a VAT
→ 15 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że odpłatne
udostępnianie kart paliwowych może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu, a więc za
usługę finansową zwolnioną z VAT, a nie opodatkowaną stawką VAT 23%.
→ W konsekwencji wspomnianego wyroku polskie organy podatkowe mogą zacząć
kwestionować odliczanie podatku VAT z faktur za paliwo nabyte z użyciem kart paliwowych
emitowanych przez podmioty trzecie (warto zauważyć, iż dotychczas takie rozliczenia były
w zasadzie akceptowane przez organy podatkowe).
→ Wyrok TSUE nie dotyczy kart wystawianych bezpośrednio przez koncerny paliwowe, lecz
emitowanych przez „podmioty trzecie” np. firmy leasingowe, które nie sprzedają
bezpośrednio paliwa.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub wątpliwości
uprzejmie proszę o kontakt.

Z poważaniem,
Juliusz Wojciechowski
wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942
tel: (61) 88 42 000
fax: (61) 88 42 001
mobile: 502 517 093
e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl
Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania
jakichkolwiek transakcji lub podejmowania decyzji, bez uzyskania profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuacji
indywidualnego podatnika.
BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer Sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub
zaniechania podjęte w wyniku powyższych informacji.
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