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Rewolucja w VAT
WIS - MF wprowadza nową instytucję
WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA
PKWiU - zamiana na kody celne CN 2020
Szanowni Państwo!
Poniższe opracowanie daje jasno do zrozumienia, iż problem ten dotyczy każdego podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą. Nasz Zespół składa się zarówno ze specjalistów
podatkowych jak również celnych, których jest bardzo niewielu z zakresu ceł łączonych z
podatkami.
OD 1 CZERWCA NALEŻY WYSTĄPIĆ O NADANIE NOWEJ KLASYFIKACJI TOWARÓW I USŁUG.
NASI SPECJALIŚCI SĄ GOTOWI JUŻ DZIS!
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Nowelizacja przepisów VAT zmieni sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby
podatku VAT. Planowane jest odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
(PKWiU 2008) na rzecz:
- Nomenklatury scalonej (CN) - w zakresie towarów
- aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 - w zakresie usług (CN dotyczy
wyłącznie towarów).

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
Każdy towar i usługa klasyfikowane są na podstawie PKWiU z roku 2008. O czym mówi ta
klasyfikacja? Przede wszystkim:
- nadaje stawkę VAT co ma bezpośrednie przełożenie na cenę towaru i usługi
- najczęściej wyznacza datę rozliczenia transakcji w podatku VAT
- daje informację o dokładnym przedmiocie sprzedaży co pozwala uniknąć podejrzeń o kwestie
związane z nielegalnym obrotem
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KAŻDY PODATNIK POWINIEN ZWRÓCIĆ SIĘ DO WSI Z WNIOSKIEM O:
- nadanie kodu CN zamiast PKWiU 2008 w odniesieniu do TOWARÓW
- nadanie PKWiU 2015 zamiast PKWiU 2008 w odniesieniu do USŁUG
Od 1 czerwca rusza WSI - będzie decyzją wydawaną przez wyznaczonego do tego zadania (na
podstawie rozporządzenia wykonawczego) dyrektora izby administracji skarbowej, na
potrzeby opodatkowania VAT dostawy, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
albo świadczenia usług.

WSI to ustalenie prawidłowej stawki VAT na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy
towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia
usług. Pozyskana informacja ma stanowić dla przedsiębiorców gwarancję, że stosowana przez
nich stawka VAT dla sprzedawanych towarów lub usług jest właściwa według klasyfikacji CN
lub PKWiU.
Otrzymana przez podatnika WIS będzie zawierała:
•
•

•

opis towaru albo usługi będących jej przedmiotem,
klasyfikację tego towaru według Nomenklatury Scalonej, CN (odpowiedni dział,
pozycja, podpozycja lub kod CN – w zależności od tego, którym z tych symboli
posługuje się ustawa o VAT dla potrzeb określenia stawki podatku – przykładowo, jeśli
w tym zakresie ustawa o VAT wymienia dwucyfrowy numer działu CN, WIS będzie
określała taki właśnie dział CN dla towaru, którego dotyczy) albo tej usługi według
PKWiU (odpowiednio do działu, grupy, klasy itd.),
właściwą dla tak sklasyfikowanego towaru albo usługi stawkę podatku VAT.

WIS będzie instrumentem o walorze ochronnym – będzie ona wiążąca dla organów
podatkowych względem podatnika będącego jej posiadaczem i w odniesieniu do konkretnego
towaru albo usługi – ZATEM MUSISZ WYSTAPIĆ Z WNIOSKIEM O NADANIE NOWEJ
NOMENKLATURY CN i PKWiU 2015

Co oznacza, że WIS jest wiążący wobec organu podatkowego?
Otóż, w trakcie przeprowadzania kontroli podatkowej, organ podatkowy nie będzie mógł:
•
•
•
•

zakwestionować zastosowanej przez podatnika stawki VAT w oparciu o WIS,
zastosować postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe,
naliczyć odsetek za zwłokę,
zobowiązać podatnika do zapłaty podatku.
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WAŻNE!
Oprócz stawki VAT, WIS może mieć zastosowanie do ustalenia opodatkowania VAT transakcji
na zasadzie odwróconego obciążenia, na potrzeby stosowania instytucji odpowiedzialności
solidarnej, zwolnienia podmiotowego VAT czy zwolnienia z obowiązku stosowania kasy
rejestrującej.
KROK 1
Należy sobie uświadomić, iż TO NIE JEST ZMIANA DLA KSIEGOWYCH !
Zmiana PKWiU na kody celne CN w towarach oraz zmiana PKWiU 2008 na PKWiU
2015 w usługach MOŻE SPOWODOWAĆ ZMIANĘ STAWEK VAT CO OZNACZA WYŻSZE
CENY W RELACJACH Z KONTRAHENTAMI !!!
KROK 2
NIE CZEKAJ, AŻ WEJDĄ ZMIANY – wcześniej:
- Przygotuj wniosek do WIS o nadanie nowej nomenklatury statystycznej
- Na podstawie nowych kodów CN (towary) oraz nowych PKWiU (usługi)
określ nowe stawki VAT
- NAJTRUDNIEJSZE… siądź do negocjacji z kontrahentami i wynegocjuj nowe
ceny
KROK 3
PAMIĘTAJ!
-

JAKIE PYTANIE .. TAKA ODPOWIEDŹ !
W opinii specjalistów celnych przełożenie nomenklatury PKWiU na kody
celne TO BARDZO TRUDNA OPERACJA
ROBISZ TO RAZ… KONSEKWENCJE FINANSOWE DLA FIRMY NA LATA
CAŁĄ OPERACJE Z WIS ZLEĆ OSOBOM ZEWNĘTRZYM (zalecani specjaliści
celni i podatkowi, mający doświadczenie w składaniu wniosków do KIS,
GUS i organów celnych)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Grupa Partnerska Podatkowo Celna
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Luiza Pieprzyk
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Współpracują z Państwem w szczególności:

Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY
Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT
w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od
towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu
wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie
podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w
zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec
Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów
kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.
Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa
podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym,
logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla
podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej
staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po
pozostałe działy/ piony w danej jednostce.
WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla
kontrolowanego”
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ROMAN ANDRZEJJEWSKI - PARTNER TAX & DUTY
Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT
oraz procedury postępowania administracyjnego.

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania
administracyjnego. Wieloletni pracownik organów celnych i podatkowych (staż 16 lat).
Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych
rozwiązań. Autor prac z zakresu handlu zagranicznego oraz przedstawicielstwa podatkowego,
ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady
Podatkowej Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni –
Uniwersytet Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział w Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych,
doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

Piotr Jańczak – PARTNER TAX & DUTY
Prawnik, doradca i ekspert podatkowy

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku
dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie
postępowania przed sądami administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres
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działania: sprawy procesowe – wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podatnika w
charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed
organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i celnej a także przed sądami
administracyjnymi (w tym liczne wygrane postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony
fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki
zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów podatkowych.

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY
Doradca podatkowy, radca prawny, audytor

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę
zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w
zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze
administracyjnej i sądowo administracyjnej.
Wieloletnie doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach
podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo
struktur biznesowych.
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane
aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje
podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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GRUPA PARTNERSKA PODATKOWO CELNA

TAX&DUTY
KONTAKT:
Mail: biuro@tax-duty.pl
FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna
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