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Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek nie
widniejący na białej liście został wydłużony do 7 dni. Jednocześnie,

wyjątkowo w okresie epidemii COVID-19, tymczasowo ww. okres został
wydłużony do 14 dni. Zgodnie z przepisami ustawy podpisanej przez

Prezydenta, po zmianie termin ten został na stałe przedłużony do 7 dni
dając podatnikom znacząco więcej czasu niż do tej pory. Złożenie

odpowiedniego zawiadomienia warunkuje brak konsekwencji
podatkowych, w przypadku wpłaty poza rachunek z białej listy.

1.

Zmiana dotyczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.



2. Zmiana organu do którego składane są zawiadomienia na własny urząd
skarbowy tzn. urząd skarbowy właściwy dla nabywcy.

3. Składanie zawiadomień jednorazowo w zakresie konkretnego numeru
rachunku bankowego. Zawiadomienie składamy tylko przy pierwszym

przelewie, raz złożone zawiadomienie zwalnia od negatywnych
konsekwencji w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz solidarnej

odpowiedzialności w VAT.



4. Brak sankcji w przypadku zapłaty na rachunek cesyjny, pod warunkiem
przekazania podatnikowi danych rachunku, na który nalezy dokonać zapłaty

wraz z informacją, że dany rachunek jest rachunkiem cesyjnym
wykorzystywanym w działalności faktoringowej lub dla celów gospodarki

własnej. Brak przekazania takiej informacji może wiązać się z wystąpieniem
negatywnych konsekwencji podatkowych. 

5. Rozszerzenie ochrony związanej z zapłatą z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności; nie wystąpią negatywne konsekwencje w zakresie PIT

i CIT w zakresie solidarnej odpowiedzialności w VAT nawet gdyby się
okazało, że taka płatność została dokonana na rachunek spoza wykazu

podatników VAT.



6. Podatnicy dokonujący zapłaty za fakturę dokumentującą czynności z tytułu
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub

dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę nie będą zobligowani do badania, czy
rachunek wskazany na takiej fakturze jest zamieszczony w wykazie podatników VAT.

Podatnicy przy dokonywaniu płatności za takie faktury nie będą ponosić ryzyka
negatywnych skutków w CIT i PIT oraz w postaci odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Powyższe zmiany mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym
rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., jak też do kosztów zaliczonych do

kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2020 r.

7. Na mocy nowelizacji ustawy w art. 15cb został dodany ustęp 10, który precyzuje, że
uprawnienie do zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów

pozyskania kapitału zewnętrznego nie będzie miało zastosowania w sytuacji, gdy
wskazane czynności zostaną dokonane bez ekonomicznie uzasadnionych przyczyn,

lecz głównie lub wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej.



Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Art. 15zzn. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o

którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 865, z późn. zm. 12) ) przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
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