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>SPIS TREŚCI

Najnowsze zmiany  
w VAT

∑ USZCZELNIANIE SYSTEMU, CZYLI KIJ ZAMIAST 
MARCHEWKI 
Większość zmian w przepisach o VAT dokłada obowiązków 
podatnikom, zwiększając ryzyko błędów po ich stronie.  >3–4

∑ NOWE WARUNKI ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO 
Od 1 września firmy sprzedające w sieci m.in. kosmetyki, 
elektronikę czy autoczęści są czynnymi podatnikami VAT.  >5

∑ KONIEC PROBLEMÓW Z KLASYFIKACJĄ 
Wiążące informacje stawkowe są wydawane w formie decyzji 
określającej stawkę podatku dla danego towaru lub usługi.  >6

∑ BĘDĄ NOWE PLIKI JPK_VAT 
Zamiast raportowania w formacie JPK i składania deklaracji 
VAT-7/VAT-7K podatnik prześle jeden e-dokument.  >7

∑ SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ NA BIAŁEJ LIŚCIE 
Elementem wykazu podatników VAT jest numer rachunku 
bankowego otwartego dla działalności gospodarczej.  >8

∑ FAKTURA DO PARAGONU Z NUMEREM NIP 
Kupujący będzie musiał w momencie zakupu powiadomić 
zbywcę, że nabywa towar jako podatnik, a nie konsument. >9

∑ ZMIENIĄ SIĘ ZASADY ROZLICZANIA NIEKTÓRYCH 
TRANSAKCJI HANDLOWYCH W UE 
Część nowych regulacji, które zaczną obowiązywać 
od przyszłego roku, wynika ze zmian w przepisach 
unijnych. >10–11

∑ KIEDY PODZIELONA PŁATNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA 
Nabywca towarów wrażliwych odpowiada za zobowiązania 
podatkowe sprzedawcy, jeśli transakcja nie podlegała MPP. 
>12–13

∑ PIERWSZE ZASIEDLENIE WEDŁUG NOWYCH ZASAD 
Aby skorzystać ze zwolnienia przy dostawie budynku, wystarczy 
dwa lata użytkować go na własne potrzeby. >13, 15

∑ USZCZELNIANIE SYSTEMU VAT WSPIERANE PRZEZ 
REGULACJE UE 
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług są co do 
zasady zgodne z dyrektywą 112. Choć co do pewnych 
rozwiązań można mieć zastrzeżenia. >14–15

Więcej obowiązków 
po stronie 
przedsiębiorców

JULITA KARAŚ-GASPARSKA 
redaktor prowadząca

W mijającym roku mieliśmy prawdziwy wysyp ustaw 
nowelizujących przepisy o VAT. Część z nich wynika 
z konieczności implementacji regulacji unijnych, część to 
własna inicjatywa polskiego rządu, który, szukając 

pieniędzy na realizację swoich obietnic, cały czas chce zwiększać 
wpływy do budżetu z tytułu tego podatku.

Zmiany wchodzą w życie stopniowo. Część już obowiązuje, część 
wejdzie w życie w 2020 r. Mamy więc przepisy dotyczące: 
obowiązkowego split payment w niektórych sektorach gospodarki; 
białej listy podatników, której elementem jest numer rachunku 
bankowego; jednego nowego dokumentu elektronicznego JPK_VAT 
zamiast comiesięcznego składania dotychczasowych plików JPK_VAT 
oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Mamy także nową definicję pierwszego 
zasiedlenia, obowiązek wystawiania faktury do paragonu tylko wtedy, 
gdy zawiera on NIP nabywcy, oraz konieczność wymiany przez 
niektórych podatników starych kas fiskalnych na kasy online.

Jak jednak piszą autorzy raportu, w uchwalonych nowelizacjach 
brakuje przepisów, które rzeczywiście reformowałyby cały system 
poboru VAT i wprowadzały rozwiązania usprawniające go, zwiększając 
przy tym zaufanie do organów podatkowych. Każda kolejna 
nowelizacja to dodatkowe (czasochłonne i kosztowne) obowiązki 
nakładane na przedsiębiorców i kary za popełnione przez nich błędy.

Autorzy raportu omawiają najważniejsze wprowadzone zmiany i ich 
konsekwencje dla firm. Piszą o obowiązkach, sankcjach i terminach 
wejścia w życie poszczególnych regulacji, co powinno pomóc 
podatnikom prawidłowo je stosować, a do tych, które jeszcze nie 
weszły w życie, odpowiednio się przygotować.

Zapraszam do lektury.
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Zmiany przepisów w zakresie 
systemu VAT, które rozpo-
częły się w 2019 roku, 
a  w  wielu przypadkach zo-

staną dokończone w 2020 roku, 
mają na celu przede wszystkim 
zwiększenie ściągalności tego po-
datku. Nie należy tego mylić z po-
prawą systemu VAT w ogóle lub 
poprawą mechanizmów obliczania 
i poboru podatku. Wynika to z tego, 
że niemalże wszystkie zapropono-
wane korekty przepisów dokładają 
obowiązków uczciwym podatni-
kom, a więc zwiększają ryzyko 
błędów po stronie tych, którzy 
w wielu aspektach wyręczają orga-
ny podatkowe w  poborze podat-
ków. Jak na lekarstwo mamy nato-
miast rozwiązań usprawniających 
system w taki sposób, aby wysiłek 
związany z prewencją dotyczył fi-
skusa, a niezbędna wymiana infor-
macji była zorganizowana tak, aby 
systematycznie budować i zwięk-
szać zaufanie do organów podatko-
wych. Wielka szkoda, bo dopiero 
takie działania potrafią przynosić 
długofalowo trwałe, pozytywne 
efekty. 

Nierówne obciążenia

Sporo się dyskutuje o digitaliza-
cji oraz coraz większych moż-
liwościach sztucznej inteligen-

cji – także w podatkach. Mam jed-

Uszczelnianie systemu, 
czyli kij zamiast marchewki

NOWE PRAWO | Większość zmian w przepisach o VAT dokłada obowiązków podatnikom, zwiększając ryzyko błędów po ich stronie.
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PRZEMYSŁAW POWIERZA 
doradca podatkowy,  
Partner RSM Poland

Zdaniem autora
Pośród działań nakierowanych na 
poprawę bezpieczeństwa systemu VAT 
brakuje efektywnego wykorzystania 
bogatego orzecznictwa – i to zarówno 
krajowych sądów administracyjnych, 
jak i Trybunału Sprawiedliwości UE. 
To z jednej strony potężny zasób 
informacji, z drugiej – w niektórych 
kluczowych aspektach także źródło 
prawa. Orzecznictwo, które jest mądrze 
wplecione w system komunikacji 
z podatnikiem oraz prawidłowo 

wykorzystywane na etapie 
egzekwowania obowiązków 
podatkowych, znacznie podnosi 
pewność prawa, a więc i świadomość 
podatników co do ich obowiązków oraz 
czyhających zagrożeń. Skoro są oni 
w dużej mierze zaangażowani 
w obliczanie i pobór VAT, to poziom ich 
wiedzy oraz ich nastawienie do wyzwań 
systemu podatkowego ma niebagatelne 
znaczenie.

Przemysław Powierza

nak nieodparte wrażenie, że 
z dotychczasowych zdobyczy techno-
logicznego postępu korzystamy 
fragmentarycznie i z pewnością nie-
efektywnie. Fiskus próbuje analizo-
wać bardzo duże zbiory danych (big 
data), ale ich dostarczaniem obarcza 
na niespotykaną dotąd skalę podat-
ników i płatników. Nie widać (nawet 
na horyzoncie) prób zaprzęgnięcia 
nowych technologii w celu minimali-
zacji obciążeń administracyjnych 
choćby poprzez maksymalną auto-
matyzację gromadzenia i przekazy-
wania informacji. Oby to była tylko 
przejściowa sytuacja, bo na dłuższą 
metę bardzo negatywnie odbije się 
na gospodarce.

Nie warto zapominać, że systemo-
we oszustwa (możliwe głównie dzięki 
zbyt słabemu przepływowi informacji 
po stronie organów podatkowych 
i organów ścigania) to wciąż zaledwie 
niewielka część tzw. luki VAT. Koncen-
trowanie wielkich sił i środków tylko 
na tym odcinku frontu nie da global-
nie zadowalających rezultatów. Sku-
teczne zlikwidowanie szarej strefy 
odpowiedzialnej za zdecydowaną 
większość utraconych wpływów z VAT 
wymaga szeroko zakrojonych i długo-
falowych działań, dla których punk-
tem wyjścia jest zaufanie do organów 
podatkowych i generalnie władzy 
wykonawczej. Nietrudno znaleźć 
w  świecie przykłady, gdzie metoda 

marchewki sprawdziła się zdecydo-
wanie lepiej od metody kija.

Prawdziwym miernikiem sukcesu 
podjętych działań uszczelniających 
– i to zarówno na poziomie lokalnym, 
krajowym, jak i na poziomie całej Unii 
Europejskiej – będzie to, czy i kiedy 
kogoś, kto nas zapyta, czy potrzebu-
jemy paragon lub fakturę, uznamy po 
prostu za złodzieja.

Jednak przyjrzyjmy się szczegó-
łom. 

Obowiązkowy split payment 

Chyba największym i (wedle 
wszelkich oznak na niebie i zie-
mi) najskuteczniejszym działem 

na przestępczość VAT-owską ma być 
obowiązkowy (obok dobrowolnego) 
mechanizm podzielonej płatności 
(tzw. split payment, MPP) (więcej na 
str. 8–9). W praktyce eliminuje on to, 
co od zawsze było największym ryzy-
kiem po stronie fiskusa – przekazy-
wanie kwot podatku z rąk do rąk 
między (nie zawsze uczciwymi, jak się 
okazało) podatnikami. Można nawet 
zaryzykować tezę, że gdy obmyślano 
konstrukcję dzisiejszego VAT-u jako 
wszechfazowego podatku obrotowe-
go netto, przewidującego system na-

CIĄG DALSZY NA STRONIE 4
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Pełna treść dostępna tylko w prenumeracie


