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Szanowni Państwo!  

NOWA MATRYCA STAWEK VAT 
Od 1 lipca 2020r. obowiązuje nowa klasyfikacja produktów / usług dla celów podatku VAT. 
Obowiązkowe stało się stosowanie kodów CN i PKWiU 2015. Choć ustawodawca wskazywał, iż 
zasadniczym celem jest obniżka stawek VAT to poprzez uproszczenie i brak wprost odwołania do 
kodów CN w nowych załącznikach to powstają wątpliwości w zakresie poprawnej klasyfikacji.  

Ewentualne błędy w klasyfikacji na dzień przejścia na nową klasyfikację będą oznaczały powstanie 
ewentualnej zaległości podatkowej oraz odpowiedzialność z kodeksu karno-skarbowego. 

Konieczne jest zatem dokonanie oceny jaki numer CN / PKWIU ma sprzedawany produkt/usługi. 
Niezbędny może być także wniosek o wydanie wiążącej interpretacji stawkowej. Wybór towarów, dla 
których jest składany wniosek WIS możliwy jest po uprzedniej analizie całości sprzedaży. 

Wniosek wymaga: 

1. Dokładnego opisu towaru / usługi 
2. Pełnej współpracy z każdym działem, 
3. Kod CN lub kod HS ewentualnie innych kod rodzajowy towaru jeżeli został nadany lub podany 

przez inne współpracujące podmioty 
4. Dokładne dane o składzie surowcowym towaru (do 100%), technologii jego wytwarzania, 

informacje o zastosowaniu produktu i sposobie jego wykorzystania, dozowania, rodzaju i 
wielkości opakowania, wartości towaru, wynikach badań, itp., 

 

WPROWADZENIE JPK VDEK NOWA STRUKTURA RAPORTOWANIA 
Wprowadzenia nowej struktury raportowania danych VAT - JPK-VDEK od 1 października 2020 skutkuje 
obowiązkiem przygotowania podatników VAT do nowego – szerszego zakresu danych raportowanych 
do organów podatkowych.  

Konieczność wprowadzenia JPK VDEK wymaga nie tylko zmian w zakresie oprogramowania i 
księgowości, ale także wielu analiz podatkowych, w tym w szczególności zakresu i zasadności 
stosowania nowowprowadzonych symboli dla transakcji po stronie sprzedażowej i zakupowej.  

Jednocześnie, groźba kary w wysokości 500 zł za każdy błąd w wysłanej ewidencji po 1 października 
2020 oznacza konieczność szczegółowej analizy podatkowej dotychczas wykonywanych transakcji w 
celu uniknięcia takiej sankcji.  
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Chętnie przedstawimy Państwu w szczegółach naszą ofertę.  
  
Zapraszamy i zachęcamy do zorganizowania spotkania w Waszych firmach ;)  
   
 
 
GRUPA PARTNERSKA PODATKOWO CELNA  TAX&DUTY 

KONTAKT: 

Mail: biuro@tax-duty.pl  

  

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna 

 


