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Biała Lista
Zastępuje 3 dotychczasowe wykazy:
a)

podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni,

b)

podatników, w odniesieniu do których nie została dokonana rejestracja lub którzy zostali wykreśleni z rejestru,

c)

podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Podatnicy:
- nie
dokonano
rejestracji
-wykreśleni z
VAT

Podatnicy
VAT:
- czynni
- zwolnieni
- przywróceni

Wykaz Szefa KAS

Wykaz podatników VAT – kto dokonuje zmiany i sprostowania?

Do końca 2020 r.

Szef Krajowej Administracji
Skarbowej

Od 1 stycznia 2021 r.
(projekt zmian - RPLnr UD118- projekt z 14
sierpnia 2020 r.)

Naczelnik Urzędu
Skarbowego

Wykaz podatników VAT – kto dokonuje zmiany i sprostowania?
Art.96b

Art. 96b od 1 stycznia 2021 r.

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.

10. Naczelnik Urzędu Skarbowego, 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.

11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie,
może złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego 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.

12. Naczelnik Urzędu Skarbowego 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.

Wykaz podatników VAT – kto dokonuje zmiany i sprostowania?
Art. 96b od 1 stycznia 2021 r. dodaje się ust. 3b:
3b. Informacje o numerach rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe, lub imiennych rachunkach w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot
jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą, będących rachunkami,
o których mowa w art. 119zh pkt 2-9 Ordynacji podatkowej, są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit.
a i b oraz art. 119zq pkt 1 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.”

Zakres danych
firmę (nazwę) lub imię i nazwisko
NIP/NIP-UE
Status podmiotu (czynny/zwolniony/przywrócony do rejestru/nie dokonano rejestracji/wykreślono)
REGON (o ile nadano)
Pesel (jeśli posiada)
KRS (o ile nadano)
Adres siedziby (os. nie będąca os. fizyczną)/stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania

Zakres danych
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub
numery PESEL

imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL

imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL

daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT

podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w 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

Zakres danych – n-r RR
Art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, tj. rachunki rozliczeniowe, w tym
bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT.
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej, czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej
spełniający minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

Podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie narusza przepisów o tajemnicy
skarbowej.

Do jakich celów służy Biała Lista?
zapobieganie przestępstwom skarbowym poprzez wdrożenie określonego
sposobu zapłaty – MPP
narzędzie kontroli kontrahentów przez podatników
zbiór wszystkich danych dotyczących przedsiębiorców
przesłanka wykazania należytej staranności
uniknięcie odpowiedzialności solidarnej w VAT za zaległości
dostawcy/usługobiorcy
uzyskanie opinii przedsiębiorcy godnego zaufania zarówno po stronie
Organów Skarbowych jak i kontrahentów

Wymagane działania
1. Weryfikacja dokonanych aktualizacji NIP-2 czy objęła po centralizacji wszystkie rachunki wykorzystywane

w działalności gospodarczej w rozumieniu VAT.

2. NIP-2 aktualizacyjny powinien był być zgłoszony w ciągu 7 dni licząc od zmiany.
3. NIP-2 w aspekcie podatku VAT składa JST, a nie jej jednostka organizacyjna.
4. Zastrzeżenia Urzędu Skarbowego rejestrującego zmiany: posiadaczem jest kto inny, nie Gmina
a Jednostka – skutek odmowa wprowadzenia zmian, albo nie ujawnienie tych zmian.
5. Zalecenia: weryfikacja umowy z bankiem, wystąpienie do banku o zawarcie nowej lub aneksowanie
dotychczasowej umowy zgodnie z którą to Gmina zawiera umowę, a jej jednostki są dysponentami kont.
6. NIP-2 do celów pracowniczych obejmujących rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych lub od osób prawnych (samorządowe zakłady budżetowe) składają Jednostki odrębnie.
7. Po podpisaniu nowej umowy z bankiem – w ciągu 7 dni złożenie aktualizacji NIP-2 obejmującej wszystkie
rachunki rozliczeniowe wykorzystywane w Gminie w zakresie działalności gospodarczej w rozumieniu
VAT.

Wymagane działania w zakresie postanowień umownych o ile
nie zostały one już narzucone przez jednostkę macierzystą JST
analiza umów dotyczących zamówionych usług oraz towarów pod kątem
obligatoryjnego stosowania MPP,
analiza umów o wartości > 15 000 zł brutto,
analiza towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od
towarów i usług (dlaczego? – odpowiedzialność solidarna niezależnie od
kwoty).

Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
Art. 108a ust. 2 i ust. 3
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

1)zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
2)zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek
bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest
rozliczana w inny sposób.
3. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu
udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie
podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:
1)kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej
płatności;
2)kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
3)numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
4)numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
Płacący za
fakturę
przelewem w
którym
komunikuje
bankowi o
podzieleniu
przelewu

Kwota
VAT
faktury

Wartość
brutto
faktury

Odbiorca
płatności
otrzymuje
przelew z
podzieloną
kwotą faktury

Rachunek
rozliczenio
wywartość
netto

Rachunek
VAT –
wartość
VAT

Które świadczenia są objęte obligatoryjnym MPP?
W art. 108a:
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.
Art. 19 ustawy Prawo 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.

Załącznik nr 15 =
załącznik nr 11 + załącznik nr 14 + załącznik nr 13

Projekt zmiany od 1 stycznia 2021 r.
W art. 108a:
1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy,
udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej
równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej
płatności. Do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote stosuje się zasady wykorzystywane
dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.

Zaliczki w MPP
Obecnie
W art. 108a:
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.

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.

Projekt zmian od 1 stycznia 2021 r.

1d. W przypadku dokonania potrącenia wierzytelności,
przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się w zakresie, w jakim
kwoty należności są potrącane.

Wyłączenie z zastosowania MPP
potrącenia (art. 108a ust. 1d uVAT),
transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publicznoprywatnym, 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), 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 publicznoprywatnym (at. 108a ust. 1e uVAT).

Objaśnienia MF
W objaśnienia MF z 23 grudnia 2019 r. czytamy:

W przypadku zapłaty zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności, podatnik powinien być w stanie udokumentować, że
płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzymał po zapłacie zaliczki.
Jeżeli podatnik nie będzie w stanie powiązać konkretnej płatności zaliczki z konkretną fakturą dokumentującą tę zaliczkę,
istnieje ryzyko powstania wątpliwości, czy podatnik wywiązał się z obowiązku zapłaty w mechanizmie podzielonej
płatności, jeżeli taki obowiązek u niego powstał w związku z tą zaliczką.
Należy pamiętać, że w przypadku płatności zaliczek o tym, czy powstaje obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej
płatności decydują zasady ogólne, a więc wartość brutto faktury oraz przedmiot transakcji (nabycie towarów lub usług
z załącznika nr 15).

Ponadto należy zauważyć, że zaliczki w MPP nie są objęte systemem płatności zbiorczych.
Brzmienie regulacji w powyższym zakresie jednoznacznie odnosi się do opłacania faktur.

Projekt zmian od 1 stycznia 2021 r.
Do art. 108a dodaje się ust. 3d w brzmieniu:
„3d. W przypadku wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku oraz należności celnych na rzecz przedstawiciela
bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3,
wskazuje się w miejsce informacji, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 – kwotę odpowiadającą kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać zapłacona w mechanizmie
podzielonej płatności;
2) pkt 3 – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez przedstawiciela bezpośredniego lub
pośredniego w rozumieniu przepisów celnych;
3) pkt 4 – numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych jest
zidentyfikowany na potrzeby podatku.”

Zasady fakturowania w MPP
Faktury dokumentujące dostawy towarów lub świadczenie usług, wymienionych w załączniku nr 15, winny posiadać
oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” pod rygorem dodatkowego zobowiązania podatkowego.

w art. 106e w ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a:

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”.

Skutki niezastosowania się do wymogów ustawy o VAT
Brak dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności skutkować będzie dodatkowym
zobowiązaniem podatkowym dla płacącego, chyba że dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku VAT
wynikającą z faktury.

W art. 108 dodaje się ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub
naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty
podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze,
której dotyczy płatność. 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.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która
została zapłacona z naruszeniem ust. 1a.”

Skutki niezastosowania się do wymogów ustawy o VAT- nabywca
Brak dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności skutkować będzie dodatkowym
zobowiązaniem podatkowym dla płacącego, chyba że dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę podatku VAT
wynikającą z faktury.

W art. 108 dodaje się ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:
„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub
naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty
podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze,
której dotyczy płatność. 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.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury, która
została zapłacona z naruszeniem ust. 1a.”

Skutki niezastosowania się do wymogów ustawy o VAT wystawca
Brak oznaczenia skutkować będzie sankcją w wysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze, chyba że zapłacono
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W art. 106e dodaje się ust. 12 i ust. 13 w brzmieniu:
„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.”

Skutki niezastosowania się do wymogów ustawy o VAT - KKS
Art. 57c KKS [Dokonywanie płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności]
§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem
mechanizmu podzielonej płatności,

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie
skarbowe.
Art. 62. [Naruszenie procedury rachunkowej]
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich
wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.
§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom
łącznie.

Skutki niezastosowania się do wymogów ustawy o VAT - KKS
Stawka dzienna - nie ma na stałe określonej wartości. Sposób jej stosowania określa art. 23 KKS. W szczególności § 3 art.
23 KKS stanowi:
Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe
i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani
też przekraczać jej czterystukrotności.
W roku 2019 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł
Najniższa dopuszczalna wysokość stawki dziennej wyniesie zatem 1/30 * 2250 = 75 zł
Najwyższa dopuszczalna wysokość stawki dziennej wyniesie 400 * 1/30 * 2250 = 30 000 zł
Ponieważ przy ustaleniu grzywny (jeśli nie występują okoliczności szczególne) najniższa liczba stawek wynosi 10 a
najwyższa 720, to rozpiętość kwot, które mogą zostać orzeczone przez sąd jest naprawdę duża - od 750 zł (10* 75) do
21 600 000 zł (720 * 30 000 zł).
W przypadku:
- art. 57c KKS maksymalna kara grzywny wyniesie zatem 21 600 000 zł
- art. 62 KKS maksymalna kara grzywny wyniesie zatem 5 400 000 zł

ZBIORCZE PRZELEWY
w art. 108a:

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„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.”

ZBIORCZE PRZELEWY
W objaśnienia MF z 23 grudnia 2019 r. czytamy:

„(…) Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Przez miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc
kalendarzowy, tak jak to jest rozumiane konsekwentnie w całej ustawie.
W takiej sytuacji w komunikacie przelewu zamiast numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności wskazuje się
okres, za który dokonywana jest płatność.
Jeżeli nabywca zdecyduje się zastosować powyższy przepis i dokonać tzw. płatności zbiorczej jednym komunikatem przelewu, wówczas
obowiązany jest do zapłaty tym komunikatem wszystkich faktur wystawionych na jego rzecz przez danego wystawcę w danym okresie, bez
względu na to, czy faktury te dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.

Przelew zbiorczy musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla danego podatnika w danym okresie. Uwzględnić tu trzeba, że przelew
zbiorczy obejmuje okres nie krótszy niż jeden dzień.”

JPK, deklaracje, matryce VAT,
kasy fiskalne

JPK-V7M/V7K (VDEK)
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie
układu w związku z wystąpieniem COVID-19
(Dz. U. 2020 r. poz. 1086).

Przesunięciu uległ termin wejścia w życie przepisów dotyczących stosowania nowych struktur
JPK_V7M i JPK_V7K z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 roku dla wszystkich podatników (mikro,
małych, średnich i dużych przedsiębiorców).

Ministerstwo Finansów, Rozwoju i Inwestycji wydało rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od
towarów i usług (Dz.U.2019.1988 z dnia 2019.10.18)
Ministerstwo Finansów umieściło wyjaśnienia do nowej struktury logicznej JPK_V7M:
https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/
Co się zmieni?
rozszerzenie zakresu raportowania – nowe dane w JPK_V7M
brak obowiązku dołączania VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT.
wymagania raportowe m.in. kody grup towarowych, kody dokumentów,
obowiązek przesyłania w ramach pliku ewidencji VAT.
Od kiedy?
1 października 2020 r.

JPK-V7M – kody towarowe i dokumentowe
Kody grupy towarowej

Kod typu dokumentu grupy towarowej

Wartość

Znaczenie

Wartość

Sprzedaż

01

Napoje oraz wyroby alkoholowe

RO

02

Paliwa stałe i płynne / Produkty górnictwa i wydobywania

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas
rejestrujących

03

Oleje opałowe oraz smary z wyłączeniami

WEW

dokument wewnętrzny

04

Wyroby tytoniowe

FP

faktura wystawiona na zasadach z art. 106b ust. 3

05

Odpady

06

Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich

VAT_RR

faktura VAT-RR, o której mowa w art. 116 ust. 2

07

Pojazdy samochodowe oraz części samochodowe

WEW

dokument wewnętrzny

08

Metale szlachetne oraz nieszlachetne

MK

09

Leki i wyroby medyczne

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub
usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną
w art. 21 ustawy.

10

Budynki, budowle i grunty

11

Usługi związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych

12

Usługi o charakterze niematerialnym (m.in. zarządcze, doradcze,
prawne)

13

Transport i gospodarka magazynowa

ZAKUP

JPK-V7M – oznakowania ewidencyjne
SPRZEDAŻ

Wartość

Znaczenie

SW

Usługi w ramach sprzedaży wysyłkowej B2C na terytorium kraju

EE

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne B2C

TP

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi

TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

TT_D

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej

MR_T

Usług turystyki, rozliczane w procedurze marży

MR_UZ

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży

I_42

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury 42

I_63

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury 63

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu

B_SPV Dostawa

Dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który
wyemitował bon

B_MPV Prowizja

Usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia

MPP

Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności

JPK-V7M – oznakowania ewidencyjne

ZAKUP

Wartość

Znaczenie

MPP

Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności

IMP

Import towarów, w tym import towarów rozliczonych w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 33a ustawy o VAT

Kary i sankcje – art. 109 ust. 3e-3f uVAT
Podstawa
zastosowania kary

• Przesłanie ewidencji
zawierającej błędy lub
dane niezgodne ze
stanem faktycznym

Wezwanie
naczelnika US

• Naczelnik wzywa
podatnika do
skorygowania
ewidencji wskazując
błędu lub dane
niezgodne ze stanem
faktycznym

Korekta ewidencji

• Podatnik ma 14 dni
od otrzymania
wezwania na
przesłanie
skorygowanej
ewidencji w zakresie
błędów wskazanych
w wezwaniu lub
złożenie wyjaśnień
wskazujących, że
ewidencja nie
zawiera błędów,
o których mowa
w wezwaniu

Nałożenie kary
Jeżeli podatnik, wbrew
obowiązkowi określonemu w:
• nie prześle ewidencji
skorygowanej w zakresie
błędów wskazanych
w wezwaniu lub nie złoży
wyjaśnień, albo zrobi to po
terminie,
• w złożonych wyjaśnieniach nie
wykaże, że ewidencja nie
zawiera błędów, o których
mowa w wezwaniu
• naczelnik urzędu skarbowego
może nałożyć, w drodze
decyzji, na tego podatnika karę
pieniężną w wysokości 500 zł
za każdy błąd
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Kary i sankcje – art. 109 ust. 3e-3f uVAT
Brak zastosowania kary do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który
za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.
Karę pieniężną, uiszcza się bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji o ukaraniu.
Pozostałe sankcje:
odsetki od zaległości podatkowej,
sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT naliczonego (nawet 100% - art. 112c uVAT).
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Skutki wprowadzenia nowych wymogów ewidencyjnych
Zidentyfikowanie poszczególnych kodów podlegających raportowaniu dla wszystkich rodzajów transakcji realizowanych przez podatnika
od 1 października 2020 r.
Weryfikacja merytoryczna na etapie wdrożenia przez podatnika wraz z dostawcą systemu finansowo-księgowego stosownych modyfikacji
dla celów JPK_V7M.
Konieczność dokonywania weryfikacji merytorycznej każdej transakcji pod kątem zastosowania właściwego oznaczenia w JPK_V7M
Możliwość zastosowania dwóch a czasami trzech różnych oznaczeń do jednej transakcji:
Przykład 1: Aport nieruchomości do spółki:

10 - Budynki, budowle i grunty
TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi

Przykład 2: Sprzedaż urządzeń elektronicznych o wartości > 15 000 zł brutto do podmiotu powiązanego

06 - Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
TP - Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi
MPP - Transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności
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Wybrane wyjaśnienia MF
Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była
rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

Tak. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem
nowego JPK_VAT z deklaracją.
Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych
w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie
obowiązywania nowej struktury?

Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania,
a wystawionych wcześniej. Dotyczy to także, np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy
podatnik korzystać będzie z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.
Czy oznaczenie GTU_01 dotyczy także alkoholu wydawanego w ramach usługi gastronomicznej?

Oznaczenie GTU_01 dotyczy dostaw towarów: napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych
i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Zatem jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to
oznaczenie nie ma zastosowania.
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Wybrane wyjaśnienia MF
Czy sprzedając wyłącznie folie stretch (nie mam nic wspólnego z urządzeniami elektronicznymi) powinienem taką fakturę oznaczać
symbolem GTU_06?

Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych
w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona
jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.
Jak należy ujmować faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją, które korygują towar/usługę nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy
faktura pierwotna zawierała towary/usługi do których stosuje się oznaczenia GTU?

Symbolami GTU należy oznaczać fakturę korygującą, w przypadku korekty dotyczącej towaru/usługi objętych oznaczeniami GTU.
Natomiast gdy korekta dotyczy wyłącznie towaru/usługi nieobjętych oznaczeniami GTU, faktury korygującej nie należy oznaczać w ten
sposób.
Czy refakturowanie usług, do których zastosowanie miałoby oznaczenie GTU gdyby usługi świadczyć samodzielnie, także podlega
oznaczaniu odpowiednimi GTU?

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się,
że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Zatem oznaczaniu GTU podlega także refakturowanie usług.
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Wybrane wyjaśnienia MF
Czy usługi budowlane, remonty przebudowy budynków podlegają pod oznaczenie GTU_10, tj. budynki, budowle i grunty?

Nie. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają
oznaczeniu GTU_10.
Czy oznaczenie GTU_10 należy stosować również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów?

Tak. Oznaczenie GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem skoro nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania
towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, należy zastosować powyższe oznaczenie.
Czy sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz
ustanowienie prawa wieczystego gruntu należy w nowym JPK_VAT z deklaracją oznaczać GTU_10?

Tak. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami
jak właściciel, w tym czynności wymienione w pytaniu. Zatem w JPK_VAT z deklaracją do faktury dokumentującej takie dostawy należy
zastosować oznaczenie GTU_10.
Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?

Tak. Przykład:
Faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego (art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
W ewidencji fakturę taką należy oznaczyć: wpisując wartość „1” w polach: GTU_01 oraz TP.
Nie mogą natomiast jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz „MK”,
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„WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.

Wybrane wyjaśnienia MF
Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do transakcji
zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego?

Kody grup towarów i usług, które służą do oznaczania w nowym JPK_VAT z deklaracją pozycji w ewidencji sprzedaży (od GTU_01 do
GTU_13), nie mają zastosowania do nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (np. WNT czy
import usług).
Czy kody grup towarów i usług GTU, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do korekty
wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług?

W przypadku korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o podatku od
towarów i usług, nie stosuje się oznaczeń kodów grup towarów i usług GTU.
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Wybrane wyjaśnienia MF
Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli faktura pierwotna była
rozliczona przed wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku stosowania powyższych oznaczeń?

Tak. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem
nowego JPK_VAT z deklaracją.
Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również faktur wystawionych
w okresach przed wdrożeniem nowej struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku wykazywanych w okresie
obowiązywania nowej struktury?

Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania,
a wystawionych wcześniej. Dotyczy to także, np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy
podatnik korzystać będzie z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.
W jakich przypadkach należy stosować oznaczenie SW?

Oznaczenie SW dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, tj. zarówno
opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na
rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, wystarczającym jest ujmowanie tej sprzedaży na podstawie
dokumentu zbiorczego.
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Wybrane wyjaśnienia MF
Czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie?

Tak. Przykład:
Faktura dokumentuje dostawę alkoholu na rzecz podmiotu powiązanego (art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).
W ewidencji fakturę taką należy oznaczyć: wpisując wartość „1” w polach: GTU_01 oraz TP.
Nie mogą natomiast jednocześnie dla danego wpisu wystąpić oznaczenia „RO”, „WEW”, „FP” dla dokumentów sprzedażowych oraz
„MK”, „WEW”, „VAT_RR” dla dokumentów zakupowych.
W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów
i usług?

Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury
te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.
Czy przy wprowadzeniu do nowego JPK_VAT z deklaracją miesięcznego raportu sprzedaży z kasy rejestrującej należy odznaczać
poszczególne grupy towarów i usług według symboli GTU_01- GTU_13?

Nie. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie
rejestrującej.
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Wybrane wyjaśnienia MF
Czy korekty o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług w nowym JPK_VAT z deklaracją,
wykazuje się w ewidencji zakupu zbiorczo czy na podstawie danych z faktur?

W nowym JPK_VAT z deklaracją korekty wynikające z art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług wykazuje się
zbiorczo z oznaczeniem „WEW”.
W jaki sposób ujmować faktury wystawione do paragonu, jeżeli nabywcą jest podatnik w rozumieniu ustawy o podatku od towarów
i usług?

Faktury wystawione do paragonów (z oznaczeniem „FP”) należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury
te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione.
Jakie oznaczenia dotyczą importu towarów od podmiotu powiązanego rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT?

W ewidencji sprzedaży taką transakcję należy oznaczyć „TP”. W ewidencji zakupu należy wskazać natomiast oznaczenie „IMP”.
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Kasy fiskalne - zmiany 2019/2020 r.

Kasy fiskalne online
od 1 stycznia 2020 r. dla:
Grupa Ia)
1) 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,
2) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
od 1 lipca 2020 r. dla (Uwaga! Zmiana 1 stycznia 2021 r.):
Grupa Ib)
1) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również
sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
2) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do
celów opałowych.
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Kasy fiskalne online
Od 1 stycznia 2021 r. dla świadczenia usług (Uwaga! Zmiana od 1 lipca 2021 r.):
Grupa II

a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 – przesunięcie terminów dla grupy Ib i II
podatników
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:
weszło w życie z dniem 19 czerwca 2020 r.
przewiduje przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. podatników:
- świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki
gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
- dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego,
koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

47

Kasy fiskalne online – przesunięcie terminów dla grupy Ib i II
podatników
zmienia termin na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do dnia 30 czerwca 2021 r. przez
podatników świadczących usługi:
- fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane,

- w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
- prawnicze,
- związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie
w zakresie wstępu.
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Kasy fiskalne online – przesunięcie terminów dla
grupy Ib i II podatników
§ 1. ust. 2 stanowi:
Przedłuża się terminy przyjęte za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 145b ust. 3 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

1)na dzień 1 stycznia 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)na dzień 1 lipca 2021 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
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Ulga na zakup kasy
Warunki zastosowania ulgi:
powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas,
o których mowa w art. 145a ust. 1 (z elektronicznym i papierowym zapisem kopii), do prowadzenia ewidencji sprzedaży
– 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, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym
wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym
siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest
członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup
kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Art. 145a. 1. Z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych
między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

ULGA NA ZAKUP KASY
5. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w ust. 4, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami,
u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust.
4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.
6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy
w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończą działalność gospodarczą lub nie poddadzą kas
rejestrujących w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu
przez właściwy podmiot prowadzący serwis, a także w innych przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt
2.
6a. Kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy
rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym
Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze
czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Oznaczenia literowe stawek podatku do dnia 31 lipca 2019 r.
§ 6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia w sprawie kas
Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od "A" do "G" do stawek podatku lub zwolnienia od podatku,
przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,
f)

literze "F" i "G" - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży
opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Jeżeli oznaczenia literowe używane przez podatników w stosunku do poszczególnych stawek podatku przed dniem wejścia w życie
Rozporządzenia (przed 1.05.2019r.) były niezgodne z obecnymi oznaczeniami, wówczas podatnik może stosować dotychczasowe
oznaczenia do dnia 31.07.2019r.

Po ww. terminie podatnik musi dostosować oznaczenia literowe do stawek podatku wg przepisów Rozporządzenia.
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Co się zmieniło?
1) zniesiono obowiązek zgłoszenia kasy online do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (co do
zasady kasy rejestrujące będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas), a fiskalizacja i tym samym zgłoszenie kasy do naczelnika
urzędu skarbowego będą dokonywały się automatycznie;
2) zmniejszono obciążenia regulacyjne: mniejsza ilość wymaganych dokumentów w formie papierowej – np. eliminacja konieczności
przechowywania papierowych rolek, zgłaszania fiskalizacji kas;
3) określono wzór wniosku dla podatnika w celu uzyskania zgody na przesyłanie danych z kasy online w określonych odstępach
czasowych w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika w sposób trwały nie jest możliwe zapewnienie połączenia
poprzez sieć telekomunikacyjną z Centralnym Repozytorium Kas umożliwiającego przekazywanie danych w sposób ciągły;

4) Wprowadzono wynajem przez podatników kas online, w rozporządzeniu zawarto także regulacje dotyczące warunków używania
wynajmowanych kas.
Reguluje się szczególne obowiązki po stronie podatników w zakresie stosowania wynajmowanych kas rejestrujących, np.
odrębny termin pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przyjętej w używanie),
wskazuje się na wymogi po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie najmu kas, np. obowiązkowa wymiana
pamięci fiskalnej i pamięci chronionej przed przekazaniem kasy rejestrującej wynajmującemu, zapewnienie dokonywania
w okresie trwania umowy, wymiany pamięci fiskalnej i pamięci chronionej.
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Co się zmieniło?
5) wprowadzono generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy prowadząc ewidencję są zobowiązani do wystawienia i wydania
nabywcy bez jego żądania, paragonu fiskalnego zawsze przed przyjęciem należności (w stosunku do ewidencjonowania dokonanej
sprzedaży) oraz do udostępniania nabywcy w widocznym miejscu wyświetlacza kasy, w celu umożliwienia weryfikacji podczas
transakcji poprawności wprowadzonych przez podatnika do ewidencji towarów lub usług;
6) odrębnie uregulowano obowiązek wystawienia i wydania paragonu bez żądania nabywcy z tytułu otrzymanej należności (zaliczki);
Obowiązek wystawienia i wydania paragonu, uregulowano odrębnie dla zaliczek:
a) otrzymanych w gotówce (przez którą rozumie się również płatność kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o usługach płatniczych) – z chwilą otrzymania gotówki,
b) bezgotówkowych otrzymanych za pośrednictwem poczty, banku lub skok na rachunek podatnika – z chwilą uznania tej
należności na rachunku podatnika, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego
rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania;
7) z uwagi na zidentyfikowane zjawiska nieewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej przez osoby obowiązane do
prowadzenia ewidencji sprzedaży u podatnika, w rozporządzeniu doprecyzowano obowiązki w tym zakresie oraz wprowadzono
obowiązek zapoznania przez podatnika osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania
i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków.
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Co się zmieniło?
8) w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzeń do automatycznej sprzedaży towarów i
usług, podatnik nie ma obowiązku wydania nabywcy paragonu fiskalnego, pod warunkiem, że odpowiednio zapewni nabywcy
towarów lub usług możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do
automatycznej sprzedaży towarów i usług;
9) przypisano oznaczenia literowe w kasie od „A” do „G” do właściwych stawek podatku przypisanych do nazw towarów i usług,
wprowadzając tym samym regułę sztywnego przypisania stawek VAT do wszystkich oznaczeń literowych przewidzianych w kasie
rejestrującej, nie tylko jak dotychczas wyłącznie do litery A;
10) określono wzór wniosku o wyrejestrowanie kasy rejestrującej, co dotychczas nie było czynnością opatrzoną wzorem dokument;
11) wprowadza się generalną możliwość dokonywania przez podatników zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas bez
konieczności uzyskiwania zgody podmiotu prowadzącego serwis główny,
12) w celu korzystania przez podatników z wprowadzanej możliwości dokonywania zmiany podmiotu prowadzącego serwis kas bez
konieczności uzyskiwania zgody podmiotu prowadzącego serwis główny, tworzy się publiczny wykaz serwisantów posiadających
udzielone upoważnienia na serwisowanie kas w kraju, prowadzony przez Szefa KAS;
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Co się zmieniło?
13) Wprowadzono wzór listy serwisantów, według którego podmioty prowadzące serwis główny będą wysyłały dane o serwisantach
posiadających udzielone upoważnienia do serwisowania kas oraz doprecyzowuje się, że listę i aktualizację listy wykonaną na
wskazanym wzorze podmioty prowadzące serwis główny będą przesyłały przy pomocy środków komunikacji elektronicznej,
nieodpłatnie, do Szefa KAS;
14) zrezygnowano z obowiązku zawiadamiania przez podatników naczelnika urzędu skarbowego o dokonanej zmianie podmiotu
prowadzącego serwis, obowiązek w tym zakresie będzie realizował podmiot prowadzący serwis kas właściwy dla podatnika po
dokonanej zmianie;
15) doprecyzowano zakres czynności, który obejmuje wykonywanie obowiązkowego przeglądu technicznego kas;
16) ze względu na wprowadzane ustawą zmieniającą zmiany przepisów w zakresie kas rejestrujących rezygnuje się z obowiązku
składania przez podatników zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie rejestrującej;
16) rezygnowano z obowiązku obecności pracownika urzędu skarbowego przy dokonywaniu odczytu zawartości pamięci fiskalnej kas
oraz w efekcie zrezygnowano z obowiązku złożenia przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu
zawartości pamięci fiskalnej.
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Czemu służy Centralne Repozytorium KAS?
Art. 111a
Kasy rejestrujące łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1)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, o której mowa w art.
193a § 2 Ordynacji podatkowej;
2)przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:
a)związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,
b)obejmujących określenie: – sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy, – sposobu pracy kasy rejestrującej,
c)zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia dane z kas rejestrujących zgromadzone w Centralnym Repozytorium Kas ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom
urzędów celno-skarbowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.

1 maja 2020 r.

Zmiana wprowadzona „Tarczą antykryzysową” –
e-paragony (art. 111 ust. 3a uVAT)
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:
1) 42 wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a)w postaci papierowej lub
b)za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.
(…)
8) dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem
dokumentów,
o których mowa w pkt 1 lit. b;

1 czerwca 2020 r.

Wirtualne kasy
Ewidencja sprzedaży w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu
kas rejestrujących mających postać oprogramowania, spełniających wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 3 pkt 2.
Kasy wirtualne wprowadzone na podstawie art. 111b ust. 3 pkt. 1 przez Ministra Finansów, rozporządzeniem z 29 maja 2020r.
(Dz.U. z 2020 r., poz. 965).
Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2020 r., z wyjątkiem usług:
1)transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami ;
2)wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami
3)przygotowania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych;
które wchodzą 1 lipca 2020 r.

Wirtualne kasy

Usługi przewozu osób sam.os., w tym taksówką, z wyj. przewozu
okazjonalnego
Usługi wynajmu sam. os. z kierowcą
Usługi związane z przeprowadzkami, świadczonymi dla gos.dom.
Usługi transportowe (drogowe/kolejowe/wyciągi, kolejki
linowe/wodnego/lotniczego)
Usługi zakwaterowania: noclegowe, hotelarskie i podobne, usługi obiektów
noclegowych i turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania
Usługi świadczone przez pola kempingowe i namiotowe

Usługi przygotowania i dostarczania żywności, restauracyjne i pozostałych
placówek gastronomicznych
Usługi przygotowania i podawania napojów
Sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla,
węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych dla celów opałowych

Wirtualne kasy – ograniczenia czasowe

Do 30 czerwca 2020 r. kasy mające postać
oprogramowania mogły być stosowane
przez podatników w odniesieniu do:

• Usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami
obejmującego transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi (PKWiU 50.10.12.0)
• Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami
obejmującego transport, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usług (PKWiU 50.30.12.0)
• Usługi przygotowania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
(PKWiU 56.21)

Wirtualne kasy – wyjaśnienia MF
Podstawowe informacje

Projekt Kasy wirtualne (kasy mające postać oprogramowania) jest kolejnym działaniem obok JPK VAT i kas online wspierającym uszczelnienie systemu
podatku VAT.
Cel wprowadzenia kas wirtualnych

Kluczowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji sprzedaży (ewidencji wartości sprzedaży i kwot
podatku VAT) dla wybranych grup przedsiębiorców oraz dalsze ograniczenie szarej strefy poprzez dostarczenie z jednej strony atrakcyjnego cenowo
rozwiązania rejestracji sprzedaży detalicznej (tzw. kasy wirtualnej będącej aplikacją mobilną), a z drugiej wzmacniającą element kontrolny poprzez
dostarczanie danych o transakcjach w czasie rzeczywistym oraz możliwość ich weryfikacji przez kupujących.
Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. model otwarty tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla
przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców rozwiązań, platform systemowosprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi usługami dostarczanymi
przez niezależne podmioty.
Wdrożenie

Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji
oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System
kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do
walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.
Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

Dziękuję za uwagę

