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➢  forum wyrażania poglądów na temat 
 prawa  podatkowego 

➢  145 ekspertów z firm członkowskich KL 

➢  opiniowanie projektowanych zmian w 
 przepisach podatkowych (opinie 
 członków Rady stanowią podstawę 
 stanowisk KL) 

➢  proponowanie i przekonywanie do 
 dokonywania zmian w prawie 
 podatkowym 

➢  partner administracji rządowej 

➢  Struktura:  
 

        PRZEWODNICZĄCY 
WICEPRZEWODNICZĄCY   SEKRETARZ 
 
                                                          

   PREZYDIUM 

 

  GRUPY  ZESPOŁY 

 

➢  www.radapodatkowa.pl  

http://www.radapodatkowa.pl/
http://www.radapodatkowa.pl/
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DZIAŁANIA 2019 

• 41 opinii do proponowanych zmian  
• robocze spotkania z kierownictwem MF 
• III Kongres Rady Podatkowej 
• nasi eksperci w grupach i zespołach eksperckich 

(KKOPP, RdsPUO, RDS, ZdsNS) 
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Obowiązkowa podzielona płatność w VAT 

Na czym polega MPP 

 rozdzielenie płatności na kwotę netto i VAT 

 stosowany w rozliczeniach pomiędzy podatnikami VAT 

 MPP dobrowolny i obowiązkowy  

 zastąpi odwrotne obciążenie (uchylenie obowiązku składania krajowych informacji podsumowujących 
VAT-27)  

 

Kiedy MPP jest obowiązkowy  

 sprzedaż lub nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT kiedy 
kwota należności ogółem z faktury przekracza 15 000 zł 

 150 pozycji załącznika, m.in. dostawa płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego 
rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, 
komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer 
cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a 
także usługi budowlane i sprzedaż detaliczna części samochodowych 
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Obowiązkowa podzielona płatność w VAT 

Wyłączenia 

 w transakcjach realizowanych w PPP, jeżeli sprzedawcą jest podmiot prywatny  

 w przypadku dokonania potrącenia w zakresie w jakim należności są potrącane 

Stosowanie 

 podatnicy zobowiązani do zastosowania MPP muszą mieć konto bankowe otwarte do działalności gospodarczej 
(widoczne na tzw. białej liście podatników VAT) 

 muszą posiadać rachunek VAT 

 uznanie rachunku VAT 

• kwotą VAT z faktury opłaconej w MPP 

• przelew między własnymi rachunkami VAT podatnika, posiadanymi w jednym banku 

• zwrot VAT z urzędu skarbowego 

• zwrot VAT z tytułu korekty faktury – przy użyciu komunikatu przelewu 

 obciążenie rachunku VAT 

• zapłata VAT do US (w tym VAT z tytułu importu) 

• zwrot VAT z tytułu korekty faktury – przy użyciu komunikatu przelewu 

• zapłata składek ZUS 

• zapłata PIT, CIT, akcyzy, cła, zaliczek, przedpłat, wpłat dziennych i odsetek od tych podatków 

 



www.radapodatkowa.pl 

Obowiązkowa podzielona płatność w VAT 

Komunikat przelewu MPP 

 kwota podatku VAT (lub część) 

 kwota sprzedaży brutto (lub część) 

 numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; jeżeli płatność dotyczy zaliczki na poczet 
dostaw towarów bądź usług - w miejscu numeru faktury wpisujesz zwrot „zaliczka”; przy płatności za 
więcej niż jedną fakturę, w miejscu numeru faktury należy wpisać okres, z którego pochodzą faktury; 
nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc 

 NIP dostawcy 

Uwolnienie pieniędzy z konta VAT 

 wniosek do US (bezpłatny) 

 wskazanie kwoty do przekazania na rachunek rozliczeniowy 

 zwolnienie w max 60 dni (postanowienie podlegające zażaleniu) 

 odmowa zwolnienia (decyzja, od której przysługuje odwołanie) 

• zaległość w VAT, CIT, PIT, Akcyzie (do wysokości zaległości) 

• zachodzi obawa, że zobowiązanie w VAT nie zostanie wykonane lub zostanie ustalone dodatkowe 
zobowiązanie podatkowe   
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Obowiązkowa podzielona płatność w VAT 

Sankcje za niestosowanie obowiązkowego MPP 

 

Sankcja dla sprzedawcy za brak oznaczenia faktury zwrotem „mechanizm podzielonej płatności” 

 dodatkowe zobowiązanie w VAT 30% (nie ustala się jeżeli nabywca zastosuje MPP) 

 grzywna z KKS do 180 stawek dziennych  

 

Sankcje dla kupującego za niezapłacenie w MPP 

 dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT 30% (nie ustala się jeżeli sprzedawca prawidłowo rozliczy 
VAT) 

 grzywna z KKS do 720 stawek dziennych 

 po 1 stycznia 2020 r. brak możliwości zaliczenia faktury do KUP  
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Obowiązkowa podzielona płatność w VAT 

Korzyści ze stosowania MPP 

 domniemanie dochowania należytej staranności (zachowanie prawa do odliczania VAT) 

 brak karnych odsetek za zwłokę (od zaległości w VAT w okresie rozliczeniowym, w którym wykazałeś 
podatek naliczony wynikający z co najmniej 95% faktur zapłaconych w MPP)  

 zwrot różnicy podatku na konto VAT w przyspieszonym terminie - 25 dni (bez możliwości przedłużenia 
terminu) 

 egzekucja sądowa i administracyjna (środki zgromadzone w koncie VAT są wolne od egzekucji 
sądowych i administracyjnych z tytułów innych niż VAT, PIT, akcyza, składki ZUS i odsetek od tych 
zobowiązań) 

 obniżenie kwoty zobowiązania (tzw. skonto) 

 S = Z * r * (n/360) 

 S = 100 000 * 0,015 * (15/360) = 63zł 
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Obowiązkowa podzielona płatność w VAT 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania 

https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp/q-a-mpp/ 
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Biała lista podatników VAT  

 

 od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy rejestr podatników VAT (tzw. biała lista) 

 zawiera informacje czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT, przyczyny odmowy rejestracji albo 
wykreślenia z rejestru, umożliwia potwierdzenie rachunku bankowego kontrahenta 

 w wykazie znajdują się rachunki rozliczeniowe (firmowe) podatników, zastały tam zamieszczone 
automatycznie na podstawie danych KAS i CEIDG 

 lista jest opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz CEIDG 

 https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ 

 

Ważne! 

Zapłata kontrahentowi kwoty przekraczającej 15 000 zł na rachunek nie znajdujący się w wykazie skutkuje 
ponoszeniem solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT niezapłacony przez sprzedawcę  a od 1 stycznia 
2020 r. płatność ta nie będzie KUP. 

 

Jeżeli przedsiębiorca dokonał płatności na rachunek nie widniejący w wykazie powinien zawiadomić o tym 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zapłaty. 
Uniknie wtedy sankcji. 
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Nowa matryca stawek VAT 

 nowa klasyfikacja dla potrzeb VAT, przejście w przypadku towarów z klasyfikacji PKWiU na 
nomenklaturę scalonej (CN) 

 klasyfikację statystyczną towaru dokonywać będą organy podatkowe (DKIS), a nie GUS 

 Nowe załączniki ze stawkami obniżonymi, np.: 

• owoce tropikalne i cytrusowe – obniżenie z 8% na 5% - stawką 5% będą objęte wszystkie owoce 

• pieczywo i ciastka – przejście z 3 różnych stawek (23%, 8% lub 5%) na 5% - tą stawką będą objęte 
wszystkie przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka i  pieczywa cukiernicze 

• zupy, buliony, żywność homogenizowana – obniżka z 8% na 5% 

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

• produkty dla niemowląt i dzieci, tj. żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci,  pieluszki 
oraz foteliki samochodowe dla dzieci – z 8% na 5% 

• artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – 8% na 5% 

• książki (w tym też mapy i nuty) dostarczanie drogą elektroniczną (e-booki) – z 23% na 5% 

• gazety, dzienniki i czasopisma dostarczanie drogą elektroniczną (e-prasa) – z 23% na 8% 

 VAT na napoje owocowe pozostaje ze stawką 5%! 
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Wiążąca Informacja Stawkowa 

 decyzja administracyjna wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (ma zapewnić 
pewność co do prawidłowości klasyfikowania towaru bądź usługi na potrzeby ustalenia właściwej 
stawki podatku VAT 

 może być wykorzystana także na potrzeby stosowania innych przepisów ustawy o VAT 

 

Ważne! 

O WIS będzie można występować od 1 listopada 2019 r. i pytać o klasyfikację towarów wg. nowej 
matrycy, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2020 r.  

 

 WIS będzie zawierać opis towaru, klasyfikację zgodnie z CN, PKWiU lub PKOB, właściwą stawkę 
VAT 

 kto ma prawo wystąpić o WIS 

• podatnicy mający nadany NIP 

• podatnicy nie posiadający NIP, którzy planują rozpoczęcie działalności gospodarczej, spółka w 
organizacji 

• zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych  

 wniosek o WIS składa się do DKIS na wniosku WIS_W, termin wydania 3 m-ce, opłata od wniosku 
40 zł 
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Wiążąca Informacja Stawkowa 

 dodatkowe dokumenty do wniosku o wis (fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, 
informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, które umożliwią organowi wydającemu WIS 
dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi) – katalog otwarty 

 obowiązek przekazania próbek na żądanie organu – termin 7 dni  

 koszty ewentualnych badań towaru ponosi wnioskujący – zaliczka na żądanie organu  

 WIS wiąże wszystkie organy podatkowe wobec podatnika, który ją otrzymał 

 ochrona jak przy interpretacji indywidualnej 

 utrata ochrony w przypadku zmiany przepisów, których dotyczy 

 Szef KAS może uchylić lub zmienić decyzję, jeżeli dowody były fałszywe lub wyszły na jaw inne 
okoliczności, nieznane na dzień wydania WIS 

 Dyrektor KIS może zmienić z urzędu WIS, jeżeli stanie się ona niezgodna z przepisami albo w przypadku 
wydania wyroku TSUE 

 publikacja WIS w BIP 
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VAT inne zmiany 

 

 od 01.09.2019 r. wykreślenie z rejestru podatników VAT, za: 

• niezłożenie VAT-7 i VAT-7K za 3 m-ce lub kwartał (było 6 m-cy lub 2 kwartały) 

• niewykazywanie przez 6 m-cy lub 2 kwartały sprzedaży, nabycia ani importu (nie było 
importu) 

 od 01.09.2019 r. zmiany w ustalaniu dodatkowego zobowiązania w VAT 

• podstawowa sankcja 30% 

• obniżona 20% jeżeli po kontroli podatnik skoryguje deklarację i wpłaci zaległość najpóźniej 
w dniu złożenia korekty (wcześniej także przy korekcie w trakcie kontroli i bez wymogu 
wpłaty w dniu złożenia korekty) 

• obniżona 15% jeżeli podatnik złoży korektę i wpłaci zaległość w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 

 od 01.09.2019 r. ograniczenia w korzystaniu ze zwolnienia podmiotowego, tj. kiedy obrót nie 
przekracza 200 tys. zł – utrata zwolnienia w przypadku sprzedaży internetowej preparatów 
kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń 
elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, maszyn i urządzeń gdzie 
indziej niesklasyfikowanych, hurtowej i detalicznej sprzedaży pojazdów samochodowych i 
motocykli  
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Obowiązkowe kasy online 

 

 obowiązkowe stosowanie kas rejestrujących online 

 Centralne Repozytorium Kas 

 

 od 01.01.2020 r. – naprawa pojazdów silnikowych oraz motorowerów, naprawa opon ich zakładanie, 
bieżnikowanie i regeneracja, wymiana kół w pojazdach silnikowych i motorowerach; sprzedaż 
benzyny, oleju napędowego i gazu do napędów silników spalinowych 

 od 01.07.2020 r. – usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki 
gastronomiczne i usługi krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw 
stałych przeznaczonych do celów opałowych  

 od 01.01.2021 r. – 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 

 od 01.01.2023 r. – wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych 
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Obowiązkowe kasy online 

 

 Przedsiębiorcy zobowiązani do wymiany kasy na kasę online 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, 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. 

 Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT otrzymują zwrot na wniosek złożony do naczelnika urzędu 
skarbowego w terminie 25 od dnia złożenia wniosku 

 

 od 01.01.2020 r. możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłączenie jeżeli na paragonie jest 
numer NIP (sankcja 100% VAT z faktury) 

 od 01.04.2020 r.  likwidacja VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie rozbudowanymi plikami JPK_VAT,  MSP od 
07.2020 
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Podatek od budynków 

 główna zmiana zakłada rozszerzenie przedmiotu opodatkowania od 2019 r. 

 opodatkowaniu ma podlegać każdy środek trwały będący budynkiem, który zostanie oddany w całości 
albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym 
charakterze, zlokalizowany na terenie RP (wcześniej podlegały wyłączenie budynki handlowo- usługowe, 
tj. centrum handlowe, dom towarowy, sklep, butik, budynek biurowy) 

 wyłączone z opodatkowania mają być jedynie budynki mieszkalne wzniesione w ramach programów 
rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego 

 podstawę opodatkowania ma stanowić ustalana przez podatnika na 1. dzień miesiąca suma wartości 
początkowych wszystkich budynków, która będzie pomniejszona o kwotę wolną, wynoszącą 10 mln zł 
(wcześniej kwota wolna 10 mln dotyczyła każdego budynku) 

 wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc (0,42% rocznie) 

 przychodu (do ustalenia podatku) nie ustala się w przypadku, gdy łączny udział oddanej do używania 
powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku 

 zaliczkowe rozliczenie, wpłata podatku do 20. każdego miesiąca, odliczana od zaliczki na podatek 
dochodowy, jeżeli podatek niższy niż zaliczka to nie trzeba go wpłacać.  

 interpretacja KAS!!! 
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Ustawa o zatorach płatniczych 

 60 dni na zapłatę dla firm większych w relacji z mniejszymi – terminu zapłaty w transakcjach, w których 
wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja 
asymetryczna) 

 30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych – termin zapłaty w transakcjach handlowych, w których 
dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) 

 Prawo do odstąpienia od umowy, gdy termin zapłaty przekracza 120 dni - możliwość odstąpienia przez 
wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, gdy ustalony w niej termin zapłaty został nadmiernie 
wydłużony – przekracza 120 dni, liczonych od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, 
potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie tego terminu było rażąco 
nieuczciwe wobec wierzyciela (w tej sytuacji wierzyciel będzie mógł odstąpić od całości umowy lub od 
jej niewykonalnej części) 

 Największe firmy będą raportować MPiT swoje praktyki płatnicze - coroczne przekazywanie przez 
największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których 
dochód przekracza rocznie 50 mln euro), ministrowi ds. gospodarki (MPiT) sprawozdań o stosowanych 
przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich 
dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w 
relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. 
(zostaną w nich podane informacje za 2020 r.). 
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Ustawa o zatorach płatniczych 

 UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom - na firmy, 
które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. Prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy 
doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość 
niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie 
płaci, ponieważ jemu również nie płacą. Prezes UOKiK będzie mógł ukarać firmę, która w ciągu trzech 
kolejnych wybranych miesięcy ma zaległości na poziomie 5 mln złotych. Po dwóch latach obowiązywania 
przepisów limit ten spadnie do 2 mln złotych 

 Ulga na złe długi w PIT/CIT 

• dłużnik będzie zobowiązany zwiększyć  podstawę opodatkowania o ujętą pierwotnie w kosztach 
kwotę zobowiązania, które nie zostało uregulowane w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia 
następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub umowie 

• wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania o ujętą pierwotnie w przychodach 
kwotę należności, która nie została uregulowana w terminie 90 dni, licząc od kolejnego dnia 
następującego po terminie płatności wskazanym na fakturze (rachunku) lub umowie. 
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Zapowiedzi na 2020 r. 

 nowe ustawy o podatkach dochodowych 

 nowa ordynacja podatkowa 
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Dziękuję za uwagę! 

 
Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy  

ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl  

mailto:ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

