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Uchwalone i planowane kierunki zmian 
w VAT 2019/2020
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Uchwalone zmiany w VAT 2019
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Dotyczy Publikacja Termin wejścia w życie 

System STIR wraz z wykazem
wykreślonych podatników

Dz. U z 2017 r. poz. 2491 13 stycznia / 30 kwietnia 2018 r.

Dobrowolny split payment Dz. U z 2018 r. poz. 62 1 lipca 2018 r.

Zarząd sukcesyjny Dz. U z 2018 r. poz. 1629 25 listopada 2018 r.

Opodatkowanie VAT bonów i voucherów Dz. U z 2018 r. poz. 2433 1 stycznia 2019 r.

Utrzymanie podwyższonych stawek VAT Dz. U z 2018 r. poz. 2392 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w zakresie ulgi na złe długi Dz. U z 2018 r. poz. 2244 1 stycznia 2019 r.

Zmiana definicji podmiotów powiązanych
w art. 32

Dz. U z 2018 r. poz. 2193 1 stycznia 2019 r.

Zwolnienie dla usług zarządzania PPK Dz. U z 2018 r. poz. 2215 1 stycznia 2019 r.

Nowa regulacja dot. zwolnienia z kas Dz. U z 2018 r. poz. 2519 1 stycznia 2019 r.



Uchwalone / planowane kierunki zmian w VAT 2019/2020
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Dotyczy Etap prac Planowany termin wejścia w życie 

Obowiązkowy split payment decyzja derogacyjna Rady UE, brak projektu ustawy wg zapowiedzi MF 1 lipca 2019 r.

Nowa matryca stawek VAT
Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Druk sejmowy 3255 – przerwane I czytanie 1 czerwca 2019 r. /1 stycznia 2020 r.

e-kasy rejestrujące
Uchwalona ustawa z 15.03.2019 r. – oczekuje na
publikację

1 maja 2019 r.

Biała lista podatników z wykazem rachunków Druk Sejmowy 3301 – po I czytaniu 1 września 2019 r./ 1 stycznia 2020 r.

Projekt z 6 września 2018 r. (m.in. zmiana definicji
pierwszego zasiedlenia, NIP na paragonie)

Projekt jest na etapie opiniowania w RM – ostatnia
modyfikacja 25 września 2018 r.

zgodnie z projektem 1 stycznia 2019 r.
(prawdopodobnie lipiec 2019 r.?)

Zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nową
deklaracją w formie pliku JPK
Centralny Rejestr Faktur

Projekt jest na etapie opiniowania (Komitet Stały
RM)

1 lipca 2019 r. czy 1 stycznia 2020 r.?

Quick fixes (call-off stock, numer VAT wymagany,
transakcje łańcuchowe, 2 dowody do WDT)

Dyrektywa Rady UE 2018/1910 zmieniająca
Dyrektywę 2006/112 - brak krajowych zmian

1 stycznia 2020 r.



Obowiązkowy split payment
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Split payment - obecnie

7

▪ Dobrowolność dla nabywcy – nabywca może każdorazowo zdecydować czy dokona płatności
w systemie split payment (całości lub części VAT z faktury) – nie musi tego robić.

▪ Wyłącznie między podatnikami VAT (B2B), niemożliwe stosowanie w transakcjach z konsumentami
(B2C).

▪ Wyłącznie w walucie polskiej.
▪ Ustawowe korzyści dla nabywcy.
▪ Ograniczone prawo do dysponowania środkami na rachunku VAT.
▪ Zapowiedzi MF: zapłata z konta VAT innych podatków i ZUS, zapłata w innej walucie, zapłata kartą



Split payment - obligatoryjny
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Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obowiązkowy split payment od 1 lipca 2019 r.

Brak projektu ustawy.

Czy termin jest realny?

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do 
wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 

Rada Ministrów przyjęła 7 maja 2018 r. wniosek do Komisji Europejskiej w zakresie możliwości obligatoryjnego 
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności do wybranych kategorii transakcji → wymagana jest zgoda Rady 

UE na obowiązkowy split payment



Split payment - obligatoryjny

Cechy obowiązkowego split payment wynikające z decyzji derogacyjnej:

▪ Upoważnia się Polskę do wprowadzenia obowiązku umieszczania na fakturach
wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych
w załączniku do niniejszej decyzji dokonywanych między podatnikami specjalnego
komunikatu o konieczności wpłaty VAT na odrębny i zablokowany rachunek bankowy
VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce, jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów
i świadczenia usług są dokonywane elektronicznym przelewem bankowym.

▪ Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. (może
zostać przedłużona)
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Split payment - obligatoryjny
Towary i usługi obecnie objęte odwrotnym obciążeniem, których może dotyczyć
obowiązkowy split payment:

✓ wyroby stalowe
✓ metale szlachetne, metale kolorowe
✓ odpady, złom oraz surowce wtórne
✓ smartfony, notebooki, tablety, laptopy
✓ tusze, tonery, dyski twarde
✓ roboty budowlane świadczone przez podwykonawców
✓ prawa do emisji gazów cieplarnianych

Inne towary i usługi, których może dotyczyć obowiązkowy split payment (nie objęte
obecnie odwrotnym obciążeniem):

✓ węgiel
✓ paliwa do napędu samochodów
✓ oleje opałowe i smarowe
✓ handel częściami do samochodów i motocykli
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Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca 
Informacja Stawkowa (WIS)
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Stawki VAT – nowa matryca stawek VAT

Projekt ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

ETAP PRAC: Druk sejmowy 3255 – przerwane I czytanie w Sejmie

Wejście w życie 1 czerwca 2019 r. / 1 stycznia 2020 r.

„Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek
podatku VAT w istocie jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia
w prowadzeniu działalności gospodarczej – problemy z koniecznością dokonania przez podatnika
prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co jest
związane ze stosowaniemwłaściwych stawek podatku”.
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Stawki VAT – nowa matryca stawek VAT

Założenia projektu:

Projekt wprowadza zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT 
polegającą na odejściu od stosowania dotychczasowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 
(PKWiU 2008) na rzecz:

✓ Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz

✓ PKWiU 2015 w zakresie usług.
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Stawki VAT – nowa matryca stawek VAT

OBNIŻENIE STAWEK

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

▪ pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami – projektowana jest jednolita stawka 5% dla wszystkich
produktów, bez względu na datę przydatności do spożycia

▪ 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% - zmiana wynikająca z porozumienia członków UE w tym
zakresie

▪ 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%

▪ ale czasopisma regionalne lub lokalne – 5%

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

▪ artykuły higieniczne – z 8% na 5%
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Stawki VAT – nowa matryca stawek VAT

PODWYŻSZENIE STAWEK

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

▪ soki z owoców i warzyw (inne niż soki i nektary z owoców i napoje warzywne zawierające co
najmniej 50% wsadu warzywnego w składzie surowcowym, które pozostaną objęte stawką 5%) –
z 5% na 23%

▪ 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 – ze względu na ujednolicenie stawki do 8% na wszystkie gazety
i czasopisma (w tym w formie elektronicznej, oprócz regionalnych/lokalnych) podwyższenie stawki
z 5% na 8%
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Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Projekt ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

Czym jest 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.

Co zawiera WIS?

✓ 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

Opłata za wydanie WIS to 40 zł.
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Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

▪ O wydanie WIS będzie można wystąpić już od 1 czerwca 2019 r. Otrzymany WIS będzie
dotyczył stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2020 r.

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

▪WIS będzie wiążący dla organów podatkowych.

▪WIS będą publikowane na stronach BIP MF.

▪ Będzie można powoływać się na WIS otrzymane przez innych podatników.

▪Możliwość wykorzystania Wiążącej Informacji Taryfowej dla potrzeb VAT.
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Kasy fiskalne online
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Kasy fiskalne online

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo
o miarach – uchwalona, oczekuje na publikację w Dz.U., wejście w życie: 1 maja 2019 r.

▪ wprowadzenie kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego
prowadzonego przez Szefa KAS (tzw. kasy online)

▪ zostanie utworzone Centralne Repozytorium Kas, które będzie prowadzone przez Szefa KAS, będącego
jednocześnie administratorem zawartych tam danych

▪ Szef KAS będzie uprawniony do udostępnienia informacji zawartych w Repozytorium Ministrowi Finansów
oraz dyrektorom izb administracji skarbowej bądź naczelnikom urzędów skarbowych lub celno-skarbowych

▪ Repozytorium będzie systemem teleinformatycznym służącym do odbierania i gromadzenia informacji
z kas rejestrujących (zarejestrowane obroty oraz dane istotne np. fiskalizacja kasy, zmiany stawek,
przeglądy)

▪ dane będą przesyłane przez kasy online w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni, w ustalonej
elektronicznej strukturze logicznej (JPK) - informacje o każdej transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej:
wysokość obrotu oraz podatku należnego, stawkę VAT, rodzaj towaru lub usługi, datę i czas dokonania
transakcji oraz miejsce fiskalizacji
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Kasy fiskalne online – wymiana kas

➢ Co do zasady podatnicy będą mogli nadal korzystać z dotychczasowych kas fiskalnych
(terminy na wymianę dla określonych branż).

➢ Utrzymana będzie możliwość korzystania i zakupu kas fiskalnych zapewniających
elektroniczny zapis kopii paragonów w pamięci wewnętrznej urządzenia.

➢ Stopniowo będą wycofywane kasy zapisujące kopie paragonów na papierowych rolkach
– po zapełnieniu pamięci fiskalnej takiego urządzenia będzie konieczna wymiana całego
urządzenia. Nie będzie możliwa wymiana samej pamięci fiskalnej.

➢ Homologacja na dotychczasowe kasy będzie wydawana:

– do 31 sierpnia 2019 r. – kasy z papierowym zapisem kopii paragonów,

– do 31 grudnia 2022 r. – kasy z elektronicznym zapisem kopii paragonów.
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Kasy fiskalne online – wymiana kas

Możliwość stosowania kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii jest przewidziana dla wybranych
branż do:

▪ 31 grudnia 2019 r. – dla:

✓ świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich
zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów
silnikowych oraz motorowerów,

✓ sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników
spalinowych;

▪ 30 czerwca 2020 r. – dla:

✓ świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki
gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

✓ sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu
i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

21



Kasy fiskalne online – wymiana kas

Możliwość stosowania kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii jest przewidziana do:

▪ 31 grudnia 2020 r. – dla świadczenia usług:

✓ fryzjerskich,

✓ kosmetycznych i kosmetologicznych,

✓ budowlanych,

✓ w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

✓ prawniczych,

✓ związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie
wstępu.
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Kasy fiskalne online – ulga na zakup kas

Podatnicy, u których:

▪ powstał obowiązek fiskalizacji i którzy rozpoczęli ją w obowiązujących terminach (terminy wskazane
dla poszczególnych branż),

▪ nie powstał taki obowiązek, ale rozpoczęli fiskalizację sprzedaży przy użyciu kas online oraz dotychczas
nie używali kas rejestrujących

✓ mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas
rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł

▪ pod warunkiem, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży

Uwaga: wymiana kas starego typu na kasy online nie uprawnia do skorzystania z ulgi,
z wyjątkiem podmiotów zobowiązanych do wymiany w ramach poszczególnych branż
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Biała lista podatników 
z wykazem rachunków
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Biała lista podatników z wykazem rachunków

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
– druk sejmowy nr 3301, po I czytaniu skierowany do Komisji Finansów Publicznych

Wejście w życie: 1 września 2019 r. / 1 stycznia 2020 r.

Założenia projektu:

▪ utworzenie ogólnodostępnego wykazu czynnych podatników VAT online (BIP)

▪ mają się w nim pojawić m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców

▪ płatności o wartości powyżej 15.000 zł między podatnikami mają być dokonywane tylko na
rachunki bankowe zgłoszone organom podatkowym i opublikowane w wykazie

▪ sankcja: jeśli nabywca zapłaci sprzedawcy na inne konto (dotyczy również podmiotu innego
niż nabywca np. faktora)

➢nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów w CIT/PIT

➢odpowiedzialność solidarna w VAT
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Biała lista podatników z wykazem rachunków

Szef KAS prowadzi elektroniczny wykaz podatników VAT czynnych, który zawiera:

▪ dane podatnika: numer identyfikacyjny, nazwa (imiona i nazwiska), adres (adresy)

▪ rachunki bankowe - wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym
numery rachunków rozliczeniowych podatnika i/lub imiennych rachunków podatnika
w SKOK, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą;

▪ dane rejestracyjne:

✓ datę: (i) rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego, (ii) wykreślenia podatnika
z rejestru jako podatnika VAT czynnego, (iii) przywrócenia zarejestrowania podatnika
jako podatnika VAT czynnego;

✓ podstawę prawną: (i) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,
(ii) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.
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Biała lista podatników z wykazem rachunków

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej w VAT

1) w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności
przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie i złoży zawiadomienie
o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu
(dotyczy również KUP)

2) do transakcji, w odniesieniu do których podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności
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ZAPRASZAMY 
DO ZADAWANIA PYTAŃ!



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 
W WEBINARIUM! 


