
       Zmiany w VAT 2019/2020 r.
Biała lista podatników, split payment, WIS.

 
1. Biała lista podatników - zmiany od 1 stycznia 2020 r. i ich następstwa:

• Biała lista podatników – zakres informacji.

• Solidarna odpowiedzialność w VAT.

• Płatność na niewłaściwe konto konsekwencje w PIT i CIT.

• Obciążenie rachunku, czy zlecenie przelewu – problemy interpretacyjne.

• Problemy z wirtualnymi rachunkami bankowymi, płatnościami kartą płatniczą 

• Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności –zmiany od 1 listopada 2019 r.:

• Likwidacja  odwrotnego  obciążenia  w  dostawach  towarów  (zał.  nr  11)  i  świadczeniu  usług
budowlanych (zał. nr 14).

• Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności podzielonej płatności
– nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT.

• Kto musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

• Limity kwotowe dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

• Skutki niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności.

• Split payment a rozliczenia kwartalne.

• Zmiany  w  zakresie  wystawiania  faktur  -  oznaczanie  faktur  realizowanych  w  mechanizmie
podzielonej płatności.

• Sankcje za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

• Sankcje dla nabywców nie stosujących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

• Podzielona płatność jako recepta na solidarną odpowiedzialność. 

• Płatności  zbiorcze  i  płatności  z  rachunku  VAT  w  celu  zapłaty  innych  zobowiązań
publicznoprawnych.

• Stosowanie odwrotnych obciążeń i mechanizmu podzielonej płatności w okresie przejściowym
(październik/listopad 2019 r.).

• Stosowanie solidarnej odpowiedzialności i  mpp w okresie przejściowym (październik/listopad
2019 r.).



3. Przegląd zmian wprowadzonych od 1 września 2019 r.:

• Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego niektórych dostaw dokonywanych na odległość.

• Zmiany dotyczące importu towarów.

• Modyfikacja warunków korzystania ze zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części w
związku z wyrokiem ETS C-308/16:

o Czy polskie regulacje są już zgodne z unijnymi?

• Doprecyzowanie  warunków  uzyskania  zwrotu  podatku  w  terminie  25  dni  o  dnia  złożenia
rozliczenia.

• Możliwość obniżenia sankcji w przypadku złożenia korekty deklaracji.

• Zmiany w rozliczaniu faktur VAT RR:

o Zmiany dotyczące treści faktur VAT RR,

o Elektroniczne faktury VAT RR,

o Modyfikacja  warunków  odliczania  zryczałtowanego  zwrotu  podatku  przy  zakupach  od

rolników ryczałtowych.

• Modyfikacja  systemu  korekt  podatku  naliczonego  dla  podatników  czynnych  zamierzających
skorzystać ze zwolnień od VAT.

• Zmiany dotyczące obowiązków rozliczania podatku VAT przy WNT produktów ropopochodnych.

• Możliwość opodatkowania przez komorników sądowych i organy egzekucyjne dostaw towarów
dokonywanych w trybie egzekucji.

• Odliczanie VAT od nabytych w trybie egzekucji towarów po zmianach.

• Zmiany w zakresie możliwości wykreślenia z rejestru podatnika VAT oraz podatnika VAT UE
przez urząd skarbowy.

4. Nowa matryca stawek VAT i WIS - zmiany od 1 listopada 2019 r.:

•Wiążąca Informacja Stawkowa, istota zmian.

• Możliwości wystąpienia o WIS w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 
15.

• Zmiany stawek podatkowych dotyczące prasy, książek i e-booków.

• Stosowanie zmienionych stawek w okresie przejściowym (październik/listopad 2019 r.).


