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Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, 
voucherów i kart podarunkowych
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Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, 
voucherów i kart podarunkowych

• Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, druk sejmowy nr 2904 –
ustawa uchwalona przez Sejm RP

• Konieczność implementacji zmian do dyrektywy 2006/112 w zakresie opodatkowania bonów 
(Dyrektywa Rady (UE) 2016/1065 z 27 czerwca 2016 r.)

• Przyczyny wprowadzenia zmian - brak jednolitego uregulowania na szczeblu unijnym oraz nieliczne 
orzecznictwo TSUE skutkowało tym, że państwa członkowskie stosują niejednolite zasady 
opodatkowania bonów na towary lub usługi

• Planowane wejście w życie – 1 stycznia 2019 r.

• Przepis przejściowy – nowych regulacji „nie stosuje się do bonów na towary lub usługi 
wyemitowanych przed dniem 1 stycznia 2019 r.”

4



Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, 
voucherów i kart podarunkowych

• Bon – (i) instrument, 

z którym (ii) wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za 
dostawę towarów lub świadczenie usług, 

w przypadku którego (iiia) towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają zostać 
wykonane, lub (iiib) tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców

(iv) są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w 
warunkach wykorzystania tego instrumentu

• Bon może mieć postać fizyczną lub może być po prostu kodem albo czymkolwiek innym.

• Emisja bonu ‒ pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu

• Transfer bonu ‒ emisja bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji
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Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, 
voucherów i kart podarunkowych

• Bon jednego przeznaczenia – „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”.

• Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu 
uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. 

• Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia.

• Podatnikiem jest każdorazowy podmiot dokonujący transferu (sprzedaży) bonu 

• Wydanie towaru (wykonanie usługi) w zamian za bon – nie podlega opodatkowaniu (w relacji: 
dostawca/usługodawca - posiadacz bonu)

• Dostawa towaru (wykonanie usługi) – na rzecz emitenta bonu 

• W przypadku, gdy dostawcą jest nierezydent a nabywcą polski podatnik – odwrotne obciążenie
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Nowe regulacje dotyczące opodatkowania bonów, 
voucherów i kart podarunkowych

• Bon różnego przeznaczenia - bon inny niż bon jednego przeznaczenia.

• Faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za bon różnego 
przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część 
wynagrodzenia podlega opodatkowaniu podatkiem. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem 
wcześniejszy transfer tego bonu.

• Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w zamian za 
bon różnego przeznaczenia realizowany w całości (odpowiednio w części) jest równa:

i. wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon, pomniejszonemu o kwotę podatku związaną z 
dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami;

ii. wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie lub w powiązanej dokumentacji, pomniejszonej o kwotę 
podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami – w przypadku gdy 
informacje dotyczące wynagrodzenia są niedostępne.

• W przypadku gdy transferu bonu różnego przeznaczenia dokonuje podatnik inny niż podatnik 
dokonujący czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, opodatkowaniu podatkiem podlegają 
usługi pośrednictwa oraz inne usługi, które można zidentyfikować, takie jak usługi dystrybucji lub 
promocji, dotyczące tego bonu.
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Zmiana zasad rozliczania usług elektronicznych w systemie MOSS
• Art.  28k.  [Miejsce świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz 

niepodatników] 

• ust. 1. 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.

• ust. 2. [nowy] Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy usługodawca posiada siedzibę 
działalności gospodarczej (…) tylko na terytorium kraju i świadczy usługi o których mowa w ust. 1, na rzecz 
podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce 
pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, a całkowita wartość świadczenia 
tych usług, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w 
poprzednim roku podatkowym kwoty 42.000 zł.

• Możliwy wybór MOSS pomimo nieprzekroczenia limitu – złożenie zawiadomienia do US do 10. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano tego wyboru (na min. 2 lata)
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Zmiany wprowadzone ustawą deregulacyjną

Zmiany w ustawie o VAT – opublikowane w Dz.U., wchodzą w życie od 1 stycznia 2019 r.

• Odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot 
podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie

• Skrócenie terminu – ze 150 do 90 dni – umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów 
regulujących „ulgę na złe długi” (korekta VAT należnego), analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po 
stronie dłużnika (korekta VAT naliczonego)

• Przepis przejściowy: przepisy w nowym brzmieniu będą miały zastosowanie również do 
wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została, zgodnie z art. 
89a ust. 1a ustawy o VAT uprawdopodobniona po 31 grudnia 2018 r.
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Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN
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Utrzymanie dotychczasowych stawek VAT

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – uchwalona, wejście w 
życie 1 stycznia 2019 r.

• Obecnie obowiązujące stawki VAT – 23% i 8% będą obowiązywać także w 2019 r. i być może również w 
kolejnych latach.

• Stawki w wysokości 23% i 8%, jak również stawka zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników w 
wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych w wysokości 
4% będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym 
spełnione zostaną określone warunki relacji długu do PKB.

• Warunek pierwszy zakłada, że dług publiczny pomniejszony o wartość gotówki, jaką resort ma na 
swoich rachunkach, będzie się utrzymywał powyżej 43% PKB.

• Drugi warunek zakłada, że różnica między deficytem sektora finansów publicznych a celem, do którego 
Polska zobowiązała się zmierzać, będzie większa niż 6% PKB.
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Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN

Projekt ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – planowane 
wejście w życie 1 kwietnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.

Zakres zmian:

• Nowa matryca stawek VAT – odejście od obecnie stosowanej dla celów VAT PKWiU 2008 na rzecz:

✓Nomenklatury scalonej (CN) – w zakresie towarów, oraz

✓PKWiU 2015 – w zakresie usług.

• Wiążąca Informacja stawkowa (WIS) – wprowadzenie „instrumentu zapewniającego podatnikom 
pewność, co do prawidłowości opodatkowania VAT realizowanych transakcji”
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Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN
OBNIŻENIE stawek VAT wg projektu

• owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – z 8% na 5%

• pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami – jednolita stawka 5% dla wszystkich produktów, bez 
względu na datę przydatności do spożycia – oznacza to zrównanie żywności zdrowej z tą, która zawiera 
konserwanty a jej termin przydatności do spożycia jest bardzo wydłużony

• zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – w tym również dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego – z 8% na 5%

• musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka 
muszkatołowa, tymianek) – z 23% na 8% (czyli zasadniczo 8% na przyprawy),

• książki – wszelkiego rodzaju – a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w 
formie elektronicznej (e-booki) – jedna stawka 5% (od 1 kwietnia 2019 r.)

• gazety, dzienniki i czasopisma – wszelkiego rodzaju – a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych 
nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) – jedna stawka 8% 

• produkty dla niemowląt i dzieci – z 8% na 5%

• artykuły higieniczne – z 8% na 5%
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Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN

PODWYŻSZENIE STAWEK wg projektu

• leki weterynaryjne – z 8% na 23%

• niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, 
kurkuma) – z 5% na 8%

• soki z owoców i warzyw inne niż tzw. 100% (które zostaną objęte stawką 5%) – z 5% na 23% - obecnie 
objęte stawką obniżoną 5% są soki owocowe, warzywne, owocowo-warzywne oraz napoje, w których 
udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% 
składu surowcowego –

• homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, 
krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również 
sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. 
produkty – z 5% na 23%

• lód – używany do celów spożywczych i innych celów chłodniczych – z 8% na 23%

• czasopisma specjalistyczne – z 5% na 8%, ze względu na ujednolicenie stawki do 8% na wszystkie gazety 
i czasopisma (w tym w formie elektronicznej) – od 1 kwietnia 2019 r.
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Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Wg projektu planowane wejście w życie 1 kwietnia 2019 r.

• WIS to decyzja – w odróżnieniu od dotychczas funkcjonujących opinii klasyfikacyjnych GUS. 
Będzie ją wydawać wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej na potrzeby 
opodatkowania VAT towaru lub usługi

• WIS zawiera:
✓opis towaru albo usługi, które są przedmiotem decyzji
✓klasyfikację tego towaru według CN albo usługi według PKWiU
✓właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru lub usługi stawkę VAT

• WIS będzie instrumentem o walorze ochronnym – będzie ona wiążąca dla organów 
podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego 
towaru albo usługi

• WIS będą mogli posługiwać się wszyscy podatnicy w odniesieniu do tych samych towarów lub 
usług

• Opłata za wydanie WIS wyniesie 40 zł
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Deklaracja VAT w formie JPK
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Deklaracja VAT w formie JPK

Projekt z 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa, nr (RCL) UD456, planowane wejście w życie 1 lipca 2019 r.

• Projekt ma na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K  przez 
przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK_VAT

• Centralny Rejestr Faktur (CRF)→ zbiór danych, na który składają się przede wszystkim dane z 
ewidencji; podstawowym  celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez 
podatników faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i 
wyłudzeń karuzelowych
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Kasy fiskalne on-line, paragony elektroniczne
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Kasy fiskalne on-line, paragony elektroniczne

• Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o 
miarach, druk sejmowy 2503

• ETAP PRAC: po I czytaniu Sejmu – 15 czerwca 2018 r. skierowano do Komisji Finansów Publicznych

• E-kasy rejestrujące – to kasy „zapewniające połączenie umożliwiające przesyłanie danych między 
kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas” oraz „przechowywanie i bezpieczne przesyłanie 
danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych”

• Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas umożliwia „przesyłanie danych z kas rejestrujących do 
Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej” (JPK)

• Pierwotnie planowane wejście w życie (wg projektu) – 1 października 2018 r.  
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Kasy fiskalne on-line, paragony elektroniczne

• Konieczność wymiany kas starego typu 

• Ważność potwierdzenia spełniania warunków technicznych dla kas z papierowym zapisem kopii
(dwurolkowych) – wg projektu do 31 grudnia 2018 r. (taki zapis jest też w obowiązującym 
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, które powinny spełniać kasy rejestrujące)

• Ważność potwierdzenia spełniania warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii – wg 
projektu do 31 grudnia 2022 r.

• Możliwość stosowania dotychczasowych kas w zależności od branży w terminach do: 

✓31 grudnia 2018 r. (np. usługi naprawy samochodów), 

✓30 czerwca 2019 r. (np. usługi związane z wyżywieniem), 

✓31 grudnia 2019 r. (np. usługi fryzjerskie i medyczne).

• Fiskalizacja przez połączenie z Centralnym Repozytorium Kas.
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Faktury wystawiane do paragonów
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Faktury wystawiane do paragonów
• Projekt z 6 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (rządowy proces legislacyjny, po opiniowaniu)

• W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz 
nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za 
pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się 
wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer (art. 106b ust. 4 
ustawy o VAT).

• W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ podatkowy ustala 
temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty 
podatku wykazanego 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 (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT).

• Analogiczna sankcja po stronie odliczenia podatku VAT z faktury

• Pierwotnie planowane wejście w życie – 1 stycznia 2019 r.???
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Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia
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Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia

• Projekt z 6 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (rządowy proces legislacyjny, po opiniowaniu)

• Nowa definicja pierwszego zasiedlenia - „rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu 
nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, budynków, budowli 
lub ich części, po ich: (…)”

• Usunięcie wymogu, aby oddanie do użytkowania następowało „w wykonaniu czynności 
podlegających opodatkowaniu”

• Pierwotnie planowane wejście w życie – 1 stycznia 2019 r.???
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Bezpodstawne wzbogacenie w VAT
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Bezpodstawne wzbogacenie w VAT

• Projekt z 6 września 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (rządowy proces legislacyjny, po opiniowaniu)

Zmiany w Ordynacji podatkowej 

• Nie powstaje nadpłata, ani nie można uzyskać zwrotu podatku „jeżeli organ podatkowy udowodni, 
że dokonanie zwrotu kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, którego ciężar 
został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią, skutkowałoby 
nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika”.

• Nowe regulacje stosuje się „jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie podatnika w okresie rozliczeniowym 
przekroczy 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo, jeżeli 
nieuzasadnione wzbogacenie podatnika z tytułu czynności przekracza 100 000 zł”.

• W toku czynności sprawdzających organ podatkowy „może żądać od nabywcy towaru lub usługi lub 
od osoby trzeciej przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie ciężaru podatku”.

• Pierwotnie planowane wejście w życie – 1 stycznia 2019 r.???
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Dziękuję za uwagę

27


