
TEST WYBRANE ZMIANY W PODATKACH  Ewelina Dulęba  
 

 
1. Biała lista podatników. Przedsiębiorca X zapłacił za fakturę VAT od swojego           

kontrahenta na kwotę 16 000,00 zł brutto za pośrednictwem PayU (zakup w            
ramach działalności gospodarczej). Czy może zaliczyć w koszty taki wydatek? 
 

A. TAK 
B. NIE 

 
 
Podstawa prawna: art. 2 pkt 15a, 36 i art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19                    
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych [11]. 
 
 
2. Przedsiębiorca X jest winny przedsiębiorcy Y kwotę 20 000 zł z tytułu zakupu              
towarów handlowych i na tę kwotę otrzymał fakturę VAT. Równocześnie Y jest winny             
X kwotę 12 000 zł z tytułu usługi, jaką wykonał. Strony uzgodniły, że dokonają              
potrącenia długu. X dopłaci Y kwotę 8 000 zł (20 000 zł – 12 000 zł). Czy                 
przedsiębiorca X może rozliczyć się z przedsiębiorcą Y gotówką w zakresie           
pozostałej dopłaty, tj. 8 000,00 zł i zaliczyć w koszty poniesiony wydatek? 

 
A. TAK 
B. NIE 

 
 
 
 
Podstawa prawna: art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [12]. 
 
 
 
3. Przedsiębiorca X zakupił sprzęt do swojej działalności od przedsiębiorcy Y. Z tego             
tytułu otrzymał fakturę VAT na łączną kwotę 35 000,00 zł brutto (wartość zawiera             
podatek VAT). Zapłata za sprzęt rozłożona została na raty. 3 raty: I rata: 10 000,00               
zł II rata: 18 000,00 zł III rata 7 000,00 zł. Przedsiębiorca X pierwszą ratę zapłacił                
gotówką a drugą i trzecią przelewem, czy w takim wypadku zaliczy całą wartość w              
koszty?  
 

A. TAK, zaliczy w koszty 35 000,00 zł  
B. Nie, nie zaliczy całości a jedynie tę wartość, która została opłacona           

przelewem na rachunek widniejący na białej liście, tj. 25 000,00 zł  
C. Nie, nic nie zaliczy w koszty uzyskania przychodu.  
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OBJAŚNIENIA PODATKOWE z dnia 20 grudnia 2019 r. WYKAZ PODATNIKÓW          
VAT 
 
4. Od dnia 1 stycznia 2020 r. dokonanie płatności należności wynikającej z            
otrzymanej faktury wystawionej przez podatnika VAT czynnego dotyczącej transakcji         
na kwotę powyżej 15 000 zł na inny rachunek niż zamieszczony w Wykazie naraża              
podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe w postaci: 
 
− braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub          
konieczność zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT, 
 
− odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT. 
 

A. PRAWDA 
B. FAŁSZ 

 
OBJAŚNIENIA PODATKOWE z dnia 20 grudnia 2019 r. WYKAZ PODATNIKÓW          
VAT 
 
5. Przedsiębiorca X otrzymał fakturę VAT od przedsiębiorcy Y za świadczoną usługę            
remontu pomieszczenia biurowego. Wartość faktury wraz z kwotą podatku VAT          
wynosi 30 000,00 zł (wartość brutto). Przedsiębiorcy umówili się na płatność ratalną            
(dwie raty po 15 000,00 zł) pierwszą ratę przedsiębiorca przelał na rachunek            
kontrahenta Y widniejący w wykazie, natomiast drugą ratę również zapłacił za           
pośrednictwem przelewu bankowego, jednak rachunek ten nie widniał w wykazie.          
Przedsiębiorca o tym fakcie został poinformowany przez przedsiębiorcę Y 9 dni po            
dokonaniu przelewu. Czy przedsiębiorca X może zaliczyć w koszty całą wartość z tej             
faktury skoro dokonał płatności przelewem? 
 

A. TAK 
B. NIE, w ogólne nie może zaliczyć w koszty takiego wydatku  
C. W koszty zaliczy jedynie 15 000,00 zapłacone na rachunek widniejący w           

wykazie.  
 

 
Podstawa prawna: art. 22p ust. 2 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 2 ustawy o CIT 
 
6. Faktura o wartości brutto 19 680,00 (netto: 16 000,00 VAT: 3 680,00) zawiera              
jedną pozycję na kwotę 2000 zł netto + 460 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15.               
Przedsiębiorca (wystawca faktury) nie umieścił na fakturze adnotacji "mechanizm         
podzielonej płatności" a nabywca zapłacił zwykłym przelewem. Sankcja w wysokości          
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30% kwoty podatku wykazanego na fakturze będzie naliczana wyłącznie od          
wartości: 
 
A.   460 ,00 zł  
B. 3 680,00 zł  
 
(Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Mechanizmu Podzielonej           
Płatności - pobierz PDF z materiałów) 
 
7. Czy obowiązek wystawiania faktury tylko do paragonu zawierającego NIP          
nabywcy dotyczy również podatników VAT zwolnionych?  
 

A. TAK  
B. NIE 

 
 
Podstawa prawna: 
art. 106b, art. 106h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j                  
Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), 
art. 1 pkt 21, art. 15 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów                   
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). 
 
 
 
8. Podatnik X (JDG) zawarł umowę na usługi budowlane (usługi z załącznika numer             
15 do ustawy o VAT) z podatnikiem Y (JDG) na której łączna wartość za tą usługę                
budowlaną wynosi 33 000,00 zł brutto. Zgodnie z postanowieniami umowy          
wykonawca rozliczy odrębnie trzy etapy wykonanych robót osobnymi fakturami, o          
wartości brutto 11 000,00 zł każda. Czy w tej sytuacji obowiązkowy MPP będzie miał              
zastosowanie?  

 
A. TAK 
B. NIE 

 
(Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Mechanizmu Podzielonej           
Płatności - pobierz PDF z materiałów) 

 
 

9. Obowiązek zapłaty w podzielonej płatności nie dotyczy płatności z tytułu zajętej            
przez komornika lub organ egzekucyjny wierzytelności, nawet jeżeli wierzytelność ta          
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dotyczy sprzedaży, do której zastosowanie ma obligatoryjny mechanizm podzielonej         
płatności. 
 

A. PRAWDA 
B. FAŁSZ  

 
(Objaśnienia podatkowe z 23 grudnia 2019 r. w sprawie Mechanizmu Podzielonej           
Płatności - pobierz PDF z materiałów) 
 
 
10. WDT - Podatnik VAT czynny dokonuje sprzedaży towarów w ramach WDT od 1              
stycznia 2020. W dniu 7 stycznia 2020 dostarczył własnym środkiem transportu           
zamówiony towar do swojego klienta (jego numer jest aktywny w VIES), z tego tytułu              
wystawił mu również fakturę, na fakturze zastosował stawkę 0%. Jakie dokumenty           
musi posiadać by faktycznie móc tą stawkę zastosować w przypadku takiej           
dostawy? 
 
 
Wymień je 
:......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
........................:..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
............................................................:..........................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
 

W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej       
dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub         
przez ich nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy,           
podatnik oprócz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku powinien posiadać        
dokument zawierający co najmniej: 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub             
miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy      
towarów oraz nabywcy tych towarów; 

2) adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres               
siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; 
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   3) określenie towarów i ich ilości;  

4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w             
pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż            
terytorium kraju; 

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary,            
lub numer lotu – w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu            
lotniczego 

 

Natomiast, jeżeli wymienione powyżej dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie        
dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa         
członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami mogą być również          
inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w        
szczególności: 

- korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie; 

- dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu; 

- dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa           
ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim            
przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania; 

- dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa          
członkowskiego innym niż terytorium kraju. 
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