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Hogart in numbers 5



Specjalistyczne moduły IT 
odpowiadające na wymagania prawne w Polsce

Gotowe i programowane na zamówienie

• Hogart eFakturowanie
• Hogart Windykacja
• Hogart Banking
• Hogart Workflow
• Hogart Web Services
• Hogart eDocuments
emailing PDF 
• Hogart Odsetki
• Hogart Intrastat
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• Hogart JPK (wszystkie 
struktury)
• Hogart eSprawozdania
• Hogart eDeklaracje
• Hogart Biała Lista (w 
tym VIES)
• Hogart ZSMOPL
• Hogart Podatek PŚT
• Hogart RODO



LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT –
NOWY JPK VAT
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LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT –
NOWY JPK VAT

Zmiany w zakresie likwidacji deklaracji VAT wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 

Duży 
przedsiębiorca 

Mikro, Mały Średni 
przedsiębiorca 

1 lipca 2020

1 lipca 2020 

Planowane jest przesunięcie wejścia w życie do 1 stycznia 2021 !



LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT – JPK_V7M / 
JPK_V7K 

JPK_VAT

VAT - 7

VAT – 7K

VAT-ZZ

VAT-ZD

VAT-ZT

VAT-27

Zgodnie z ustawą składane dotychczas deklaracje VAT-7 i VAT-7K
mają zostać zastąpione przez nowy plik JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym
obejmującym deklarację VAT i ewidencję VAT. Plik ten trzeba będzie
przesyłać w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT.

Dodatkowo, usunięte zostaną załączniki do deklaracji (VAT-ZZ, VAT-
ZD, VAT-ZT), wnioski załączane do deklaracji oraz informacje
podsumowujące (VAT – 27).

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłać nowy JPK_VAT
kwartalnie, natomiast sama ewidencja będzie przesyłana
miesięcznie.



LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT - JPK_V7M / 
JPK_V7K 

VAT -
8 VAT-

23

VAT-
26

VAT-
UE

VAT-R

VAT-Z
VAT-
UEK

VAT–
9M

VAT-
10

VAT-
11

VAT-
13

VAT-
21

Deklaracje składane na niezmienionych zasadach



Stan prawny od 1 lipca 2020 r.

Rejestr VAT
(Część ewidencyjna)

Deklaracja VAT-7/VAT-7K 
(część deklaracyjna)

Nowy JPK VAT
(JPK_V7M albo JPK_V7K)

VAT UE

Urząd Skarbowy

JPK_V7M / JPK_V7K



Zasady składania pliku JPK VAT_V7K

Podatnicy rozliczający się kwartalnie, tj. podatnicy, którzy składają plik JPK_V7K obowiązani są składać
plik co miesiąc, z tym że:

❖ przez pierwsze dwa miesiące kwartału wypełniana jest tylko część ewidencyjna za dany miesiąc i nie
jest wypełniana część deklaracyjna,

❖ w trzecim miesiącu kwartału wypełniana jest zarówno część ewidencyjna za trzeci miesiąc kwartału
oraz część deklaracyjna zawierające zbiorcze dane za cały kwartał.

W praktyce zatem stan rzeczy będzie podobny do tego, jaki obowiązuje obecnie, gdy składa się plik JPK
VAT trzy razy, tj. za każdy miesiąc kwartału, a deklarację VAT raz za cały kwartał

JPK_V7M / JPK_V7K



JPK_V7M / JPK_V7K

Nowe dane objęte raportowaniem w JPK

Wprowadzenie obowiązku wskazywania
oznaczeń identyfikujących przedmiot
opodatkowania z tytułu dostaw towarów
i świadczenia usług, których sprzedaż jest
szczególnie narażona na nadużycia oraz
oznaczenia pozwalające na identyfikację
czynności podlegających opodatkowaniu
objętych szczególnymi procedurami
rozliczenia podatku.

Wprowadzenie obowiązku oznaczenia
niektórych szczególnych rodzajów
transakcji. Oznaczenia głównie dla
sprzedaży, wprowadzono dwa oznaczenia
dla zakupu.

Wprowadzenie obowiązku oznaczenia
niektórych dowodów sprzedaży oraz
dowodów nabycia.



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie dostaw

Przedmiot dostawy Oznaczenie GTU

napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje
fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku
akcyzowym

01

towary, o których mowa w art. 103 ust 5aa o VAT (benzyny
lotnicze/silnikowe, gaz płynny, oleje napędowe, oleje opałowe,
paliwa typu benzyna/nafta do silników odrzutowych, pozostałe oleje
napędowe, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, pozostałe towary, o których
mowa w art. 86 ust.2 ustawy o podatku akcyzowym, wymienione w
załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN)

02

olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej
smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z
wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina
ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte
pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą
pozycją
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JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie dostaw

Przedmiot dostawy Oznaczenie GTU

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów
elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu
przepisów o podatku akcyzowym

04

odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o
VAT

05

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich,
wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96
załącznika nr 15 do ustawy o VAT

06

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN
8701–8708 oraz CN 8708 10

07



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie dostaw

Przedmiot dostawy Oznaczenie GTU

metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone
w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–
40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
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leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym
mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne
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budynki, budowle i grunty 10



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie dostaw – świadczenie usług

Przedmiot dostawy Oznaczenie GTU

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów
cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca
2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych
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usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie:
doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych,
szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head
offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w
zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

12

usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H
PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

13



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie rodzaju transakcji - sprzedaż

Rodzaj transakcji Oznaczenie

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
o której mowa w art. 23 ustawy o VAT

SW

świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i
elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT

EE

istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym
dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art.
32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT

TP

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez
drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji
trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT

TT_WNT

dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez
drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji
trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w
dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie rodzaju transakcji – sprzedaż 

Rodzaj transakcji Oznaczenie

świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach
marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT

MR_T

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach
marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT

MR_UZ

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po
imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
(import)

I_42

wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po
imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

I_63

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez
podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany
zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT

B_SPV



LIKWIDACJA DEKLARCAJI VAT 

Oznaczenie rodzaju transakcji – sprzedaż 

Rodzaj transakcji Oznaczenie

dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy
bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który
wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT

B_SPV DOSTAWA

świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług
dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia,
opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT

B_MPV PROWIZJA

transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu
podzielonej płatności

MPP



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie rodzaju transakcji – zakup

Rodzaj transakcji Oznaczenie

import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z
art. 33a ustawy o VAT

IMP

transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu
podzielonej płatności

MPP



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie dowodów dla sprzedaży 

Rodzaj dowodu Oznaczenie

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas
rejestrujących

RO

dokument wewnętrzny WEW

faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT
(faktura do paragonu) – (UWAGA wszystkie faktury)

FP

UWAGA: Faktury uproszczone będą prezentowane w JPK odrębnie od 2021 r. !



JPK_V7M / JPK_V7K

Oznaczenie dowodów dla zakupu

Rodzaj dowodu Oznaczenie

faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT VAT RR 

dokument wewnętrzny WEW

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub
usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń
określoną w art. 21 ustawy o VAT

MK



JPK_V7M / JPK_V7K - SANKCJE

Sankcje za błędy w JPK

Błędy w ewidencji które 
uniemożliwiają 

przeprowadzenie weryfikacji 
prawidłowości transakcji

Wezwanie Błąd
JPK_VAT

Sankcja

Wezwanie podatnika przez 
naczelnika urzędu skarbowego 

do ich skorygowania w terminie 
14 dni od dnia doręczenia 

wezwania 

Brak przesłania ewidencji 
skorygowanej w zakresie 

błędów wskazanych w 
wezwaniu lub niezłożenie 

wyjaśnień – działania podjęte 
po terminie

Złożenie wyjaśnień i brak 
wykazania w nich, że ewidencja 
nie zawiera błędów, o których 

mowa w wezwaniu

500,00 PLN
za każdy błąd 

UWAGA: Wprowadzono również dodatkowe sankcje w KKS (do 24 stawek dziennych). !
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Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?
8.05.2020 zmiany w schematach.

Co należy zmienić w systemach ERP?

Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, 
edycja, podpis, wysyłka, archiwizacja.

JPK_V7M wg Hogart
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Czym technicznie różni się JPK_V7M od JPK_VAT?



JPK_V7M

Zmiany w strukturze 8.05.2020r.

27

Wnioski:
- nie ma wpływu na obsługę JPK_VAT przez użytkownika
- wymaga technicznej aktualizacji schematów



JPK_V7M

Jakie zmiany?

28

VAT7

Trzecia nowa 
podstruktura 
będąca deklaracją

sprzedaż wiersze 

Nowe 
kodyfikacje w 
podstrukturze

zakup wiersze

Nowe kodyfikacje 
w podstrukturze

Ciekawostka:
Ustawodawca dla sprzedaży i zakupów zrezygnował z pól:

-adres nabywcy oraz 
-adres kontrahenta



Sprzedaż wiersz – nowe kodyfikacje
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oznaczenia dodatkowe, 
pola: 

SW, EE, TP, TT_WNT, 
TT_D, MR_T, MR_UZ, 

I_42, I_63, B_SPV, 
B_SPV_DOSTAWA, 

B_MPV_PROWIZJA, MPP

kody typów towarów i 
usług 

(pola od GTU_01 do 
GTU_13)

kod TypDokumentu

(wartości: RO, WEW, FP)



Typy towarów i usług

30

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy. 

GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 
wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 
20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją. 

GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzo

GTU_05 Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy. 

GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy. 

GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10. 

GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 
15 do ustawy. 

GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 
objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.). 

GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów. 

GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532). 

GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head
offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. 

GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. 



TypDokumentu

31

RO - w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego 
zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących; 

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego; przykład: 
przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów 
należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy 
dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych 
nieewidencjonowanej na kasie rejestrującej; 

FP - w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d 
ustawy. 

Faktury do paragonów będą ujmowane w ewidencji VAT w 
okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. 
Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku 
należnego za ten okres.



Oznaczenia dodatkowe
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SW Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. 

EE Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy. 

TP Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 
ustawy. 

TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji 
trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. 

TT_D Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej 
w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy. 

MR_T Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy. 

MR_UZ Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży 
zgodnie z art. 120 ustawy. 

I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import). 

I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import). 

B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z 
art. 8a ust. 1 ustawy. 

B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który 
wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy. 

B_MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz 

MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub 
świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. 



Zakup wiersz – nowe kodyfikacje

33

oznaczenia dodatkowe, 
pola: 

- IMP

- MPP

kody typów towarów i 
usług 

(pola od GTU_01 do 
GTU_13)

Kod DokumentZakupu

wartości: 

- VAT_RR

- WEW

- MK



DokumentZakupu

34

MK - w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego 
dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń 
określoną w art. 21 ustawy; 

VAT_RR - w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 
ustawy; 

WEW - w przypadku dokumentu wewnętrznego, przykład: 
dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze 
zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego.



Oznaczenia dodatkowe

MPP Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, 
które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku 
nr 15 do ustawy. 

WAŻNE 

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub 
usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, a wartość brutto faktury jest wyższa 
niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” 
również należy wprowadzić przy takiej transakcji znacznik MPP. 

IMP Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym 
importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.
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Hogart JPK_V7M – proces, walidacja, podgląd, edycja, podpis, 
wysyłka, archiwizacja, UPO.
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Co należy zmienić w systemach ERP?



Co należy zmienić w systemach ERP?

Źródłem deklaracji JPK_V7M są zapisy na kontach księgowych, zatem logicznie 
dodatkowe kodyfikacje sprzedaży i zakupów powinny się znaleźć na analityce kont 
rozrachunkowych

Skąd tam się wezmą ???

➢ z importów z modułów wystawiania faktur sprzedaży lub rejestracji faktur 
zakupu

➢ z ręcznego księgowania

Wnioski

➢ Przy wystawianiu faktur należy zadbać o odpowiednie kodyfikacje transakcji 
(analityka produktów i typów dokumentów, reguły > 15 000)

➢Wiele kodyfikacji powinno się wprowadzić w kartotekach danych statycznych, 
tzw. „master data”, czyli produktów (GTU) oraz typów dokumentów, czy danych 
kontrahenta (MPP)

➢ Przy rejestracji faktur zakupu należy odpowiednio kodyfikować transakcje
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Co należy zmienić w systemach ERP?

▪ Uwaga osoby wystawiające lub rejestrujące faktury mogą nie mieć 
wymagającej wiedzy do prawidłowej identyfikacji transakcji – w księdze na 
kontach powinno się umożliwić zmiany analityk (Hogart przygotował specjalny 
VDEK tool do dokonywania takich modyfikacji w systemie ERP)

▪W samym narzędziu generującym deklaracje JPK powinna być możliwość 
łatwej aktualizacji kodyfikacji transakcji (edycja linii), szczególnie jeśli system 
źródłowy jest w centrali i zmiany w tym systemie są bardzo czasochłonne

▪ Należy pamiętać, że w księdze mamy dekrety zbiorcze dokumentów, zatem na 
jednej linii może występować wiele kodów jednocześnie (faktury 
wielopozycyjne), np. dla sprzedaży (02,05,09,TP,MPP) 
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BIAŁA LISTA – 1 WRZEŚNIA 2019  
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BIAŁA LISTA 
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1 WRZEŚNIA 2019 weszły w życie przepisy dotyczące utworzenia jednego wykazu podatników VAT  tzw. białej listy

Podmioty wpisane do wykazu

podmioty, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji jako 
podatników VAT;

podmioty, które zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT;

podmioty, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona; 

Wykaz jest dostępny na stronie internetowej:

- BIP MF: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

- CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

podmioty, zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/


BIAŁA LISTA
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Obowiązki podatników: 

Podatnicy mają, co do zasady, obowiązek weryfikacji, czy rachunek bankowy wskazany
przez kontrahenta został ujawniony w Wykazie.

Weryfikacja powinna być dokonywana na dzień zlecenia przelewu, rozumiany jako dzień
złożenia dyspozycji w banku, a nie dzień fizycznego obciążenia rachunku.

Obowiązek weryfikacji dotyczy tylko faktur wystawianych przez podatników VAT czynnych
(a więc nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo).

Dane zawarte w Wykazie mogą być sprawdzane historycznie – do 5 lat wstecz. !

Zgodnie z art. 96b VAT, biała lista podatników zawiera m.in.:

numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, otwartych w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu
identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu
STIR.



BIAŁA LISTA
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Sankcje PIT/CIT – 1 stycznia 2020

Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji pomiędzy
podatnikami:

✓została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub

✓została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

– w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub
usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Sankcje dotyczą transakcji powyżej 15 000 PLN

W przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów podatnik powinien zwiększyć przychód.

! Jeżeli nabywca zrealizuje płatność w kilku transzach i jedna z nich będzie wpłacona na rachunek
zamieszczony w Wykazie, a pozostałe płatności na rachunki inne niż zamieszczone w Wykazie, to w
zakresie tych płatności, które zostały dokonane na rachunki spoza Wykazu, nabywca nie będzie mógł
zaliczyć tych kwot do kosztów uzyskania przychodów.



BIAŁA LISTA
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Sankcje VAT

Podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległości podatkowe kontrahenta, ale
tylko do kwoty podatku od towarów i usług związanego z konkretną dostawą
towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na
rachunek podatnika zawarty w wykazie.

! Jeżeli nabywca towarów i usług zrealizuje płatność w kilku transzach i jedna z
nich będzie wpłacona na rachunek zamieszczony w Wykazie, a pozostałe
płatności na rachunki inne niż zamieszczone w Wykazie, to w zakresie tych
pozostałych płatności nabywca poniesie odpowiedzialność solidarną wraz ze
sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku VAT proporcjonalnie
przypadającej na tę dostawę lub to świadczenie usług.



BIAŁA LISTA

Uniknięcie sankcji: 

Ustawa zawiera przepisy umożliwiające uniknięcie negatywnych skutków zarówno w podatkach dochodowych PIT i CIT, jak i w zakresie
odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT. Jeżeli podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż
zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, może uniknąć
sankcji gdy:

Złoży zawiadomienie, o którym mowa w  trybie  art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (lub innego, który przekaże 
zawiadomienie według właściwości)

Zawiadomienie złoży elektronicznie na formularzu ZAW-NR;

Zawiadomienie złoży w terminie 14 dni od dnia zlecenia przelewu;

W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza Wykazu podatnik  nie  
będzie  obowiązany  dokonywać  ponownie  takiego  zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata 
została dokonana na ten sam rachunek spoza Wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy 
składając stosowne zawiadomienie.

! Zgodnie z projektem zmian do VAT – zapłata w trybie split payment ma wykluczać stosowanie 
sankcji w zakresie białej listy. 



Rachunki wirtualne
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BIAŁA LISTA – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Rachunki wirtualne nie podlegają zgłoszeniu do Wykazu jako powiązane z rachunkami głównymi, które
widnieją w wykazie. Zapłata na taki rachunek nie spowoduje poniesienia sankcji. Podatnik będzie mógł
sprawdzić w Wykazie, czy dokonując zapłaty na konkretny rachunek wirtualny, spełni kryteria ustawowe
uprawniające do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych - poprzez weryfikację numeru rachunku
wirtualnego w Wykazie podatnik otrzyma informację, czy jest to rachunek powiązany z rachunkiem
rozliczeniowym konkretnego podmiotu.

Rachunki podmiotów zagranicznych

Rachunki podmiotów zagranicznych podlegają zgłoszeniu do Wykazu tylko w sytuacji, gdy podmioty te będą
zarejestrowane w Polsce jako podatnicy VAT czynni. Zapłata na rachunek podmiotu zagranicznego
nieujawniony w Wykazie, który nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT w Polsce nie spowoduje poniesienia
sankcji.
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BIAŁA LISTA – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Rachunki prowadzone przez banki zagraniczne

Rachunki w bankach zagranicznych nie podlegają ujawnieniu w Wykazie. Zapłata na taki rachunek (za
transakcję z podatnikiem VAT czynnym o wartości powyżej 15.000 PLN) może spowodować poniesienie
sankcji. W takim przypadku, konieczne będzie złożenie zawiadomienia do naczelnika US.

Rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków i SKOK

Rachunki te nie podlegają ujawnieniu w Wykazie. Zapłata na taki rachunek nie spowoduje poniesienia sankcji.
Dotyczy to w szczególności cesji wierzytelności, usług finansowych i faktoringu. Podatnicy powinni zostać
poinformowani przez banki/SKOK, że zapłata dokonywana jest na te rodzaje rachunków. Brak informacji może
spowodować poniesienie sankcji przez podatnika.



Rachunki powiernicze i depozytowe 
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BIAŁA LISTA – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Rachunki te, nie podlegają ujawnieniu w Wykazie. Jeżeli wpłata na rachunek powierniczy lub depozytowy
została udokumentowana fakturą, a kwota transakcji przekracza 15.000 PLN. konieczne będzie złożenie
zawiadomienia do naczelnika US.

Zapłata na rzecz organu egzekucyjnego / komornika: 

W przypadku zapłaty na rzecz organu egzekucyjnego lub komornika nie ma obowiązku weryfikacji rachunku
bankowego w Wykazie. Zapłata na taki rachunek nie spowoduje poniesienia sankcji. Płatność nie dotyczy
transakcji określonej jako dostawa towarów lub świadczenie usług, potwierdzonych fakturą wystawioną przez
podatnika VAT czynnego.
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BIAŁA LISTA – PROBLEMY PRAKTYCZNE

Płatności dokonywane przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich
likwidujących szkody

W przypadku zapłaty przez ubezpieczycieli na rzecz podmiotów trzecich likwidujących szkody nie ma
obowiązku weryfikacji rachunku bankowego w Wykazie. Zapłata na taki rachunek nie spowoduje poniesienia
sankcji. Płatność nie dotyczy transakcji określonej jako dostawa towarów lub świadczenie usług,
potwierdzonych fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

Regulowanie płatności z wykorzystaniem ogólnodostępnych platform płatności
prowadzonych przez operatorów, jak np.: PayPal, PayU czy DotPay

Tego typu płatności nie są objęte regulacjami dotyczącymi białej listy, a co za tym idzie, nie ma obowiązku
weryfikacji w Wykazie. Zapłata w tej formie spowoduje poniesienia sankcji.



Potrącenia: 
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BIAŁA LISTA – PROBLEMY PRAKTYCZNE

W przypadku dokonywania potrąceń, przepisy dotyczące Wykazu nie mają zastosowania. Jeżeli po dokonaniu potrącenia
pozostaje kwota do zapłaty, dla oceny obowiązku weryfikacji Wykazu, (przekroczenia limitu 15.000 PLN) bierze się pod
uwagę wartość całej transakcji , a nie tylko kwotę pozostałą po potrąceniu.

Zaliczki  / raty: 

W przypadku płatności zaliczek lub płatności ratalnych, dla oceny obowiązku weryfikacji Wykazu (przekroczenia limitu
15.000 PLN) bierze się pod uwagę wartość całej transakcji a nie wartość poszczególnej zaliczki / raty.

Faktoring: 

Rachunki faktorów podlegają zgłoszeniu do Wykazu. W przypadku zapłaty na rzecz faktora na rachunek nieujawniony w
Wykazie, gdy kwota transakcji przekracza 15.000 PLN. konieczne będzie złożenie zawiadomienia do naczelnika US.
Wyjątkiem będą jedynie stosowane przez faktorów rachunki wirtualne.
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Biała lista – pierwsze doświadczenia i planowane zmiany oraz 
Biała Lista Hogart



Hogart – Biała lista AKTUALIZACJA CODZIENNIE

▪ Weryfikacja czynny/nie czynny na etapie DEKLARACJI VAT
- w bazach czynnych podatników (MF) przed 1.1.2020r.

- w bazie KE VIES – dla zagranicznych kontrahentów 

- w bazie Biała Lista (KAS) od 1.1.2020r.

- za pomocą technologii API (miały być limity)

▪ Weryfikacja kont bankowych PRZELEWY
- w bazie Biała Lista (KAS) od 1.1.2020r.

- za pomocą technologii API (miały być limity)

- za pomocą pliku płaskiego (weryfikacja masowa)
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Hogart – Biała lista Plus (pełny automat)

▪ System uruchamia się automatycznie, dokonuje weryfikacji, a 
wynik wysyła na wskazane adresy email, zaznaczając zmiany 
względem poprzedniej weryfikacji

▪ DEKLARACJI  JPK_VAT (pliki .XML)

▪ PLIKI PRZELEWÓW (pliki .PLI)

▪ DANE Z DOWOLNEJ BAZY

▪ .CSV

▪ .XLS
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Hogart – Biała lista NOWOŚCI

▪ Nowa wersja webowa
- nie wymaga instalacji na komputerze
- działa w pełni w chmurze, wystarczy login i hasło
- posiada wszystkie podstawowe funkcjonalności
- zapisuje historię sprawdzeń
- jest dostępna w subskrypcji

▪ Nowa wersja na smartfony (jest już wesja Beta –produkcyjna 
wkrótce)
- pozwala na dokonanie szybkiej weryfikacji kontrahenta w telefonie
- wystarczy login i hasło
- trzyma historię sprawdzeń 
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Hogart – Biała lista na smartfony!
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