
Moduł 1. Slim VAT: pakiet rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania
przez podatników podatku od towarów i usług 
 Rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w
stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i
usług: (w module od 2 do 6)
Moduł 2. Zmiany do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej.
Moduł 3. przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w
załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia
podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,
Moduł 4. zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT
(tzw. biała lista),
Moduł 5. zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej
płatności,
Moduł 6. Zmiany doprecyzowujące w zakresie nowego JPK VAT, 
Moduł 7. Uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT – jako rozwiązania
nadmiarowego, które nie posiada odpowiedniej podstawy w przepisach
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z
11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą VAT”, w
warunkach rozliczeń krajowych zaburza logikę w podejściu do
opodatkowania dostawy towarów.
Moduł 8. TAX FREE - zmian w zakresie systemu zwrotu podatku
podróżnym
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NA 2021 ROK

1



Moduł 1 Slim VAT: pakiet rozwiązań w
zakresie uproszczenia rozliczania przez

podatników podatku od towarów i usług
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wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%
przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,
wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco
łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników
rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co
oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie
rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych
okresach rozliczeniowych,
spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania
o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania
wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami
przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej
transakcji   (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania
przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w
którym ją wybrał),

W jaki sposób Ministerstwo Finansów w ostatnich latach uszczelnia podatek
od towarów i usług (dalej VAT)? Wprowadzając narzędzia takie jak: 
- JPK_VAT,
- STIR,
- SENT,
- MPP,
- Kasy online,
- biała lista podatników VAT. 
Dzięki nim Szef KAS ma możliwość dokładnego weryfikowania rozliczeń
podatników. 
SLIM VAT ma za zadanie wprowadzić uproszczenia w zakresie rozliczania
podatku VAT i obejmuje: 



wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego
z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich
odsprzedaży, 
podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z
10 zł do 20 zł,
brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących
in minus,
wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur
korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza
dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku gdy podstawa
opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w
rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia
podstawy opodatkowania.

Wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy
opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy

Jak jest obecnie?
W przypadku, gdy podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed
dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów
stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz
towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym
podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał
dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6. Przepisy art. 41 ust. 7, 9 i 11
stosuje się odpowiednio - podstawa prawna art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Zasady te stosuje się również, gdy wywóz towarów nastąpi w terminie
późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że jest on uzasadniony
specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy,
w których określono termin wywozu towarów.

Jak będzie?

Zmiany od 2021 roku zakładają wydłużenie terminu wywozu towarów,
pozwalającego na zastosowanie 0% stawki VAT do zaliczki w eksporcie
towarów z 2 do 6 miesięcy.
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Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie
do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających

się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą
odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w

którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach
rozliczeniowych. 

Jak jest? 

Podatnik, który nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach
określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT, może obniżyć kwotę
podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych
okresów rozliczeniowych. Po upływie wskazanego, podatnik nie ma
możliwości odliczenia podatku naliczonego na bieżąco, może to dokonać
jedynie poprzez korektę deklaracji podatkowej. 

Jak będzie?

Proponowana zmiana w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT umożliwi podatnikowi,
który nie dokonał odliczenia VAT w rozliczeniu za pierwszy okres
rozliczeniowy (za który przysługiwało mu to prawo), dokonanie tego
odliczenia za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w
przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch
następnych okresów rozliczeniowych. Zmiana wydłuży podatnikom
rozliczającym się miesięcznie efektywnie czas na dokonanie odliczenia
łącznie do 4 miesięcy. W stosunku do podatników rozliczających się
kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian w stosunku do obowiązującego
stanu prawnego.
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  Spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania
o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania

wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami
przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku

dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla
danej transakcji   (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej

stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku
miesiąca, w którym ją wybrał).

Zmiany mają stanowić alternatywę dla podatników w wyborze metody
przeliczania walut dla celów rozliczeń w VAT w taki sam sposób by ułatwić
podatkowe rozliczenie transakcji podatnika. 

Nowe przepisy będą działały na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że
podatnik będzie mógł przyjąć do określenia podstawy opodatkowania
wyrażonej w walucie obcej przeliczeń na złote zgodnie z zasadami przeliczenia
przychodu wynikającymi z przepisów o PIT (ustawy  o podatku dochodowym
od osób fizycznych). UWAGA z pewnymi wyjątkami. W przypadku wystąpienia
transakcji co do których zastosowanie zasad przeliczania przyjętych w podatku
dochodowym nie będzie możliwe, podatnik będzie zobowiązany do
zastosowania dotychczasowej metody przeliczania obowiązującej w podatku
VAT. 

w art. 31a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:
(...)
2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których
mowa w ust. 2a, podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu
zgodnie z tymi zasadami, jest on obowiązany do zastosowania dla tej
transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2.”

Co nam mówi ust. 1 lub 2 w art. 31a ustawy o VAT?
Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy
opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje
się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania
obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot
na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski
Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku
podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z
zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. 5



Zatem do jakich sytuacji będą miały zastosowanie wyjątki?

- transakcje w których podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę, np.
w przypadku WNT

- w przypadku otrzymania częściowej wpłaty, czyli zaliczki podlegające
opodatkowaniu VAT.

Wprowadzenie możliwości odliczania podatku
naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących
nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.

Jak jest w ustawie o VAT?

Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje
się do nabywanych przez podatnika

(...)
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:
a) (uchylona)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez
podatników świadczących usługi przewozu osób.

Jak będzie?

Art. 88. 1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje
się do nabywanych przez podatnika

(...)
4) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

a) (uchylona)
b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez

podatników świadczących usługi przewozu osób.
c)usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych

u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a;”

Zatem odliczenie podatku VAT w związku z usługami noclegowymi będzie
możliwe tylko w przypadku refakturowania tych usług. 
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Podwyższenie limitu na
nieewidencjonowane prezenty małej

wartości z 10 zł do 20 zł,

Jak jest?

Przykład. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą  w
zakresie sprzedaży elementów wyposażenia domów. W ramach
promocji przekazywał nowym potencjalnym klientom na targach
drobne towary o wartości nie przekraczającej 10,00 zł. Czy takie

przekazanie rodzi obowiązek podatkowy VAT?

Nie, zgodnie z art. 7 ust. 4. Przez prezenty o małej wartości, o
których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika
jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie
tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1,
jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma

ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w
momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak będzie?

a) w art. 7 ust. 4 w pkt 2 wyrazy „nie przekraczają 10 zł” zastępuje się
wyrazami „nie

przekraczają 20 zł”,
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Brak konieczności uzyskiwania
potwierdzeń odbioru faktur

korygujących in minus

Jak jest?

 W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą,
jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w
rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli
podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do
takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego
uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego
obniżenia.

Jak będzie?

W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, lub stwierdzenia pomyłki
w kwocie podatku na fakturze, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany
do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w
którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów
lub świadczenia usług zostały uzgodnione. 
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Moduł 2 Zmiany do matrycy stawek VAT i
Wiążącej Informacji Stawkowej

9

7) w art. 42a w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury
scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy,
kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędną
do:”;

Komentarz: WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem
dostawy towarów, import towarów, WNT i świadczenia usług, która oprócz opisu
towaru lub usługi będących jej przedmiotem (art. 42a pkt 1) oraz właściwej stawki
podatku VAT (art. 42a pkt 3) również klasyfikację przedmiotu WIS według
odpowiedniej klasyfikacji, tj. towaru według CN albo PKOB, usługi według PKWiU (art.
42a pkt 2).
 WIS może być wykorzystywana przez podatników nie tylko do stosowania stawek
VAT, lecz również do innych celów – w przypadku pewnych regulacji (rozwiązań,
mechanizmów) określonych w przepisach o VAT, o ich stosowaniu przesądza
odpowiednie klasyfikowanie towarów i usług według CN albo według PKOB, albo
według PKWiU. Przy obecnym kształcie przepisów nie jest jednak możliwe wydanie
WIS zawierającej klasyfikację towaru według innej niż CN albo PKOB klasyfikacji. 

Ze względu na to, że przepisy ustawy o VAT przewidują również klasyfikowanie
towarów według PKWiU (np. w załączniku nr 15), za zasadne uznano umożliwienie
otrzymywania przez podatników WIS również dla towarów, które klasyfikowane
są według PKWiU, co ma zapewnić projektowana zmiana w zakresie art. 42a pkt
2 ustawy o VAT. 
Wprowadzone regulacje będą miały zastosowanie również do postępowań w sprawie
wydania WIS wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, tj. w odniesieniu do wniosków o wydanie WIS, które zostały złożone przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. O powyższym stanowi przepis przejściowy w
art. 5 niniejszej ustawy.



Moduł 2 Zmiany do matrycy stawek VAT i
Wiążącej Informacji Stawkowej
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w art. 42b po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Nie wydaje się WIS w zakresie przedmiotowym wniosku o wydanie WIS, który w
dniu złożenia wniosku jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego,
kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, wydaje się postanowienie, na które służy
zażalenie.”

Komentarz:  Proponowana zmiana ma za zadanie zapobieganie wydawaniu
rozbieżnych rozstrzygnięć przez organy podatkowe. Zgodnie z art. 42b ust. 3
wnioskodawca występujący o wydanie WIS będzie składał oświadczenie – pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – że w dniu
złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie
podatkowe, kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa
nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu
podatkowego. Projektowany przepis art. 42b ust. 3a stanowi wprost, że w przypadku
zaistnienia ww. okoliczności (tj. gdy zakres przedmiotowy wniosku pokrywa się z
przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji
lub postanowieniu organu podatkowego) WIS nie będzie wydawana, co zostanie
stwierdzone w stosownym postanowieniu organu wydającego WIS. Na ww.
postanowienie będzie służyć zażalenie (art. 42b ust. 3b ustawy o VAT). 
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po art. 42c dodaje się art. 42ca w
brzmieniu:
„Art. 42ca. Jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem
decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5
ust. 5, przepisu art. 42c nie stosuje się.”;

Komentarz: Zgodnie z proponowaną zmianą, w przypadku gdy towar lub usługa, lub
świadczenie kompleksowe będą elementem czynności będących przedmiotem decyzji
wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa (z decyzji wydanej przez organ
podatkowy będzie wynikało, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która
została uznana za nadużycie prawa), wówczas podatnik nie będzie mógł korzystać z
mocy ochronnej WIS. Nie ma bowiem uzasadnienia dla przyznania podatnikowi
ochrony prawnej związanej z uzyskaniem WIS w przypadku stwierdzenia, że
przedmiot WIS jest elementem transakcji gospodarczych, które zostały przez niego
ukształtowane w celu uzyskania nienależnej korzyści podatkowej, sprzecznej z celem
przepisów podatkowych. 
Zgodnie z powyższym podatnik zostanie pozbawiony ochrony wynikającej z
posiadanej WIS, wyłącznie w sytuacji, gdy z decyzji wydanej przez organ podatkowy
będzie wynikało, że przedmiot WIS jest elementem transakcji, która została uznana za
nadużycie prawa. WIS należy zatem uznać za rozwiązanie proporcjonalne, ponieważ:
wyłączenie tej ochrony może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji wykazania przez
organy podatkowe, że przedmiot WIS jest elementem transakcji gospodarczych
ukształtowanych w celu osiągnięcia nienależnej korzyści podatkowej, sprzecznej z
celem przepisów podatkowych;
rozstrzygnięcia organów podatkowych podlegają kontroli sądowej, w toku
postępowania przed sądami administracyjnymi podatnik może skorzystać z
przewidzianych prawem instrumentów w celu przedstawienia swojego stanowiska.
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„Art. 42ha. WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich
wydania.”;

Komentarz: W dodawanym przepisie art. 42ha ustawy o VAT proponuje się zatem
ustanowienie regulacji, w świetle której WIS będzie ważna przez okres 5 lat od dnia
jej wydania. Aktualne regulacje w zakresie WIS nie określają terminu jej ważności
(wydane WIS mogą wygasnąć z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów
dotyczących VAT lub zostać uchylone bądź zmienione w określonych przypadkach,
np. w związku ze zmianami przepisów dotyczących Nomenklatury scalonej (CN) lub
ich interpretacji czy też w sytuacji stwierdzenia ich nieprawidłowości – art. 42h
ustawy o VAT).
Po utracie ważności WIS podatnik będzie mógł wystąpić o nową WIS, choć w
przypadku braku zmian w przepisach prawa podatnik nie będzie musiał tego robić.
Wydane przed dniem wejścia w życie omawianych przepisów już wydane WIS jak
również decyzje zmieniające WIS będą ważne przez 5 lat od dnia wejścia w życie
ustawy nowelizującej. 



Moduł 3. przełożenie symboli PKWiU 2008
na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15
do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze
zwolnienia podmiotowego określonych w
art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT,
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„w art. 113 w ust. 13 w pkt 1:
a) w lit. f w tiret trzecim skreśla się wyrazy „i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego”,
b) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
– pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
– motocykli (PKWiU ex 45.4);”;

Komentarz:
Natomiast zakres rzeczowy tego tiretu sprzed proponowanej zmiany, obejmujący wg działu 27 PKWiU z 2008
r. „nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego” wchodzi w zakres działu 26 PKWiU 2015 r., tj. „komputery,
wyroby elektroniczne i optyczne”, i w efekcie, po wprowadzeniu proponowanych zmian, tj. przełożenie w lit. f
PKWiU 2008 r. na PKWiU 2015 r. znajdzie się w tiret drugim. Oznacza to, że zmiana nie ma charakteru
merytorycznego. 
Zakres działu 26 według PKWiU 2015 jest szerszy niż według PKWiU 2008, gdyż część obszaru
tematycznego została przesunięta z działu 27 PKWiU 2008. Jak wskazano, nie ma to jednak przełożenia na
zakres wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f tiret drugie i
trzecie ustawy o VAT.

Pozostałe działy PKWiU powołane w innych tiretach, tj. w tiret pierwszym i czwartym tego przepisu (lit. f w art.
113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT) oraz w lit. g w art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, nie wymagają zmian –
oznacza to, że literalnie i merytorycznie zakres działów PKWiU z 2015 r. odpowiada zakresowi działów
PKWiU z 2008 r. powołanych. 

Zmiana w lit. g w art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT – w projekcie proponuje się doprecyzowanie
dotychczasowego brzmienia części wspólnej do wyliczenia w tym przepisie poprzez wskazanie, że wyłączenie
z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego dotyczy zarówno podatników dokonujących dostaw
części, jak i dostaw akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli (w związku z zawarciem umowy w
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na 3) odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do
chwili zawarcia umowy włącznie) – np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna. 
W obecnym brzmieniu ww. przepis lit. g w art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT w części wspólnej odnosi się
tylko do dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli. 



Moduł 4. zmiany doprecyzowujące w
zakresie wykazu podatników VAT (tzw.

biała lista)
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w art. 96b:
a) w ust. 3:
– uchyla się pkt 4,
– w pkt 8 skreśla się wyrazy „lub numery PESEL”,
– w pkt 9 skreśla się wyrazy „lub numery PESEL”,
– w pkt 10 skreśla się wyrazy „lub numer PESEL”,
Komentarz: W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
celem uniknięcia wątpliwości proponuje się rezygnację z zamieszczania
numerów PESEL w wykazie. W przypadku natomiast osób wchodzących w skład
organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz
wspólników, pomimo że numery PESEL w przypadku tych podmiotów pochodzą
z Krajowego Rejestru Sądowego, dane te jako nadmiarowe również nie będą
zamieszczane i publikowane w wykazie. 
– pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) 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:
a) wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz
b) potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji
podatkowej, z wyjątkiem rachunków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.”, 

Komentarz: Zmieniono pkt 13 ust. 3 celem wyraźnego wskazania rodzaju
rachunków zamieszczanych w wykazie. Przepisy w części dotyczącej
przekazywania informacji o rachunkach weszłyby w życie z dniem 1 czerwca
2021 r. z uwagi na konieczność dostosowania systemów informatycznych w
podmiotach prowadzących rachunki.



Moduł 4. zmiany doprecyzowujące w
zakresie wykazu podatników VAT (tzw.

biała lista)
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b) w ust. 4 w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy „4 i”,
c) w ust. 10 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami
„Naczelnik urzędu skarbowego”,
d) w ust. 11 wyrazy „Szefa Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami
„naczelnika urzędu skarbowego”,
e) ust. 12 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami
„Naczelnik urzędu skarbowego”;

Komentarz: Proponuje się doprecyzowanie organu, który jest właściwy do
dokonywania sprostowań oraz usuwania danych innych niż dane osobowe z uwagi na
fakt, iż to naczelnicy urzędów skarbowych są dysponentami informacji pozwalającymi
na takie czynności. Obecne brzmienie art. 96b ust. 10–12 powoduje konieczność
wydawania przez Szefa KAS upoważnień dla naczelników urzędów skarbowych do
dokonywania sprostowań oraz usuwania danych. Po zmianach naczelnicy urzędów
skarbowych nie będą musieli występować do Szefa KAS o takie upoważnienia, co
skróci i przyśpieszy procedurę załatwiania spraw.



Moduł 5. zmiany doprecyzowujące w
zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
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w art. 105a w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza
kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej; do przeliczania kwot wyrażonych w
walucie obcej na złote stosuje się zasady wykorzystywane dla przeliczania kwot używanych do
określenia podstawy opodatkowania;”;
20) w art. 106e w ust. 1 pkt 18a otrzymuje brzmienie:
„18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej
równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę
towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm
podzielonej płatności”; do przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej na złote stosuje się zasady
wykorzystywane dla przeliczania kwot używanych do określenia podstawy opodatkowania;”; 
21) w art. 108a:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„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 używanych do określenia podstawy opodatkowania.”,
b) w ust. 1d wyrazy „ ,o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego” zastępuje się wyrazem
„wierzytelności”, 
c) po ust. 3c 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.”;



Moduł 5. zmiany doprecyzowujące w
zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
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     Komentarz: 
Cytowane wyżej zmiany są doprecyzowujące i dotyczą odniesienia się do kwoty, od której
mechanizm podzielonej płatności staje się obowiązkowy, ponieważ obecny zapis budził spory wśród
niektóych ekspertów, którzy uważali, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15 000 zł. W celu wyeliminowania
jakichkolwiek wątpliwości proponuje się odniesienie wprost, że chodzi o faktury, w których wartość
brutto przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość, w przypadkach gdy kwoty na fakturze
wyrażane są w walucie obcej. Dodatkowo proponuje się wskazanie zasad, jakie będą stosowane w
celu ustalenia, czy wartość brutto faktury przekracza limit 15 000 zł w przypadku, gdy wskazane na
fakturach kwoty wyrażone są w walucie obcej, czyli wskazanie zasad przeliczania tych kwot.
Proponuje się, aby w takim przypadku stosować zasady analogiczne jak w przypadku przeliczania
kwot dla celów określania podstawy opodatkowania, czyli zasady określone w art. 31a ustawy o
VAT. 

Dodatkowo proponuje się wprowadzenie zmiany w art. 108a ust. 1d polegającej na niestosowaniu
mechanizmu podzielonej płatności również do potrąceń pozakodeksowych. Dotychczas
niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności obejmuje wyłącznie wzajemne potrącenia w
przypadku, gdy obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed
innym organem państwowym. Bezpośrednie odesłanie do art. 498 Kodeksu cywilnego zawężało
zatem krąg potrąceń, wobec których stosowanie obowiązku mechanizmu podzielonej płatności było
wyłączone. 
Proponuje się odejście od odwołania w tym przepisie do Kodeksu cywilnego i wyłączenie obowiązku
stosowania mechanizmu podzielonej płatności również w przypadku dokonania innych potrąceń
(dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów i istniejących na rynku, np. netting).
Dalsze utrzymywanie ograniczenia wyłączenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej
płatności wyłącznie do potrąceń określonych w art. 498 Kodeksu cywilnego nie ma uzasadnienia,
ponieważ przy rozliczaniu przez różne (inne) formy potrąceń ryzyko wyłudzeń VAT jest minimalne,
nie ma bowiem w takim przypadku przepływu środków pieniężnych.
Dodatkową przesłanką uzasadniającą wprowadzaną zmianę jest fakt, że potrącenia z art. 498
Kodeksu cywilnego dotyczą wyłącznie wierzytelności wymagalnych. Powoduje to, że potrącenie
wierzytelności wymagalnej z wierzytelnością o dłuższym terminie płatności z uwagi na obowiązek
mechanizmu podzielonej płatności nie było stosowane, gdyż takie potrącenie nie wyłączało
obowiązku stosowania tego mechanizmu. Takie rozwiązanie jest niekorzystne z uwagi na zatory
płatnicze. 
Reasumując, przedmiotowym projektem proponuje się wyłączenie obowiązku stosowania
mechanizmu podzielonej płatności również w przypadku innych potrąceń, czyli potrąceń
dokonywanych pomiędzy osobami, które nie są względem siebie dłużnikiem i wierzycielem
(potrącenie wzajemne). Dodatkowo obie potrącane wierzytelności nie muszą by  wymagalne. 
Przedmiotowym projektem zaproponowano również wprowadzenie możliwości dokonywania
płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też
należności celnych na rzecz agencji celnych (art. 62b ust. 2 pkt 3a Prawa bankowego).



Moduł 5. zmiany doprecyzowujące w
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w art. 108b dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 
„8. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również podmiot niebędący podatnikiem:
1) posiadający środki na rachunku VAT; przepisy ust. 2–5 stosuje się odpowiednio;
2) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju; przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8:
1) pkt 1, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego:
a) właściwy według miejsca zamieszkania – w przypadku osoby fizycznej,
b) właściwy według adresu siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
2) pkt 2, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego.”;
23) w art. 108c w ust. 1 wyrazy „przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c nie
stosuje się” zastępuje się wyrazami „przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2a oraz art.
112c nie stosuje się”;



Moduł 6. Zmiany doprecyzowujące w
zakresie nowego JPK_VAT
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- WPROWDZENIE NORM PRAWNYCH POZWALAJĄCYCH NA STOSOWANIE PRZEPISÓW
ORDYNACJI PODATKOWEJ DO KAR PIENIĘŻNYCH PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE O VAT
- ZAPEWNIENIE JEDNOLITEJ PROCEUDRY STOSOWNANEJ W RAMACH CZYNNOŚCI
URZĘDÓW SKARBOWYCH PROWADZONYCH W NOWYM JPK_VAT.



Moduł 7. Uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o
VAT – jako rozwiązania nadmiarowego,

które nie posiada odpowiedniej podstawy w
przepisach dyrektywy Rady 2006/112/WE z

dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości

dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1,
z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą VAT”,
w warunkach rozliczeń krajowych zaburza

logikę w podejściu do opodatkowania
dostawy towarów.
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Art. 1 pkt 40 ustawy nowelizującej (załącznik nr 15 do ustawy o VAT) Niniejszą ustawą proponuje się
również nowe brzmienie załącznika nr 15 do ustawy. Obecnie towary oraz usługi wymienione w tym
załączniku identyfikowane są według PKWiU 2008. Proponuje się, aby od 1 stycznia 2021 r.
zastosować w tym zakresie aktualną klasyfikację, czyli PKWiU 2015.  
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w resorcie finansów podjęto próby przejścia przy
identyfikowaniu towarów wymienionych w załączniku nr 15 na Nomenklaturę Scaloną. Prowadzone
prace wykazały, że dokładne przełożenie zakresu tego załącznika z PKWiU 2008 na CN nie jest
możliwe z uwagi na różną konstrukcję i założenia obu klasyfikacji. Przejście na CN wykazało, że w
niektórych przypadkach mogłoby dojść do zmiany zakresu przedmiotowego niektórych pozycji
załącznika nr 15 względem decyzji derogacyjnej. 
Z uwagi na fakt, że podstawą umożliwiającą wprowadzenie tego mechanizmu jest decyzja
wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do
wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51/19), co oznacza, że
ten szczególny mechanizm może być stosowany do dostaw towarów i świadczenia usług
identyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) enumeratywnie
wymienionych w załączniku do ww. decyzji.
Zatem zmiana załącznika nr 15 na CN musiałaby być poprzedzona drobiazgową analizą i
konsultacjami projektu przepisów, prawdopodobnie potrzebny byłby również dialog z Komisją
Europejską w tym temacie. Przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji wymaga
odpowiedniego czasu, zwłaszcza mając na uwadze dość szczegółowe brzmienie załącznika nr 15.
Z uwagi na ewentualne ryzyko zmiany zakresu przedmiotowego załącznika nr 15 proponuje się
przejście przy identyfikowaniu towarów wymienionych w tym załączniku na PKWiU 2015.
Zastosowanie tej klasyfikacji praktycznie gwarantuje, że zakres załącznika nr 15, a więc i zakres
obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności pozostanie bez zmian i tym samym
nie dochodzi do zmiany zakresu wyznaczonego decyzją wykonawczą Rady (UE) 2019/310. 
Dodatkowo prawidłowość przełożenia załącznika nr 15 z symboli PKWiU 2008 na PKWiU 2015
została potwierdzona przez Główny Urząd Statystyczny.



Moduł 8. TAX FREE - zmiany w zakresie
systemu zwrotu podatku
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Zmiany w Tax Free mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością
wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Wprowadzenie elektronicznego systemu wystawiania i obiegu dokumentów w
procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektronicznego potwierdzania
wywozu towarów poza UE.
Jakie to ma znaczenie?

Uszczelnienie systemu podatkowego, zmniejszenie liczby papierowych
dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu
podatku podróżnym. 

Ułatwione kontrole

Rozwiązania wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem
dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe
sprzedawców.

TAX FREE A ZMIANY W KASACH ONLINE:

Zmiany w Tax Free oznaczają również wprowadzenie obowiązku stosowania kas
on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku
podróżnym.



DZIĘKUJĘ ZA OBECNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE, 
DZIĘKUJĘ CI RÓWNIEŻ ŻE DECYDUJESZ SIĘ NA

ROZWÓJ I PRZYGOTOWYWANIE SIĘ DO
ZMIAN W PODTKACH, DZIĘKI TEMU

PODNIESIESZ JAKOŚĆ SWOICH USŁUG I
PRACY. 

ŻYCZĘ SUKCESÓW, 
EWELINA DULĘBA


