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Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: 

Zmiany dotyczące podatku VAT
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Nowy plik JPK-VAT

Ogólne założenia

◼ Odroczenie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT;

◼ Termin wprowadzenia zmian został odroczony do dnia 1 lipca 2020 roku.

◼ Beneficjenci

− Najwięksi przedsiębiorcy – których dotychczasowa nowelizacja ustawy dotyczyła obligatoryjnie od kwietnia 2020 roku, tj.
przedsiębiorcy, którzy zatrudniają średniorocznie co najmniej 250 osób oraz jednocześnie osiągnęli roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekroczył 50 milionów euro, lub sumy aktywów
bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyły 43 miliony euro.

− Mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku, Prawo
przedsiębiorców, dla których zastosowanie nowych przepisów do lipca 2020 było fakultatywne;

◼ Termin wprowadzenia rozliczeń według nowego pliku JPK_VAT został zrównany dla wszystkich przedsiębiorców;

◼ Mimo przeniesienia terminu obowiązywania zmian na lipiec 2020 roku, nowy plik JPK_VAT można składać już w maju 2020
roku dobrowolnie;

◼ Brak konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Zasady obowiązujące do 30 czerwca 2020 roku

◼ każdy czynny podatnik VAT zobowiązany jest do wysyłki zarówno deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT na dotychczasowych
zasadach;

◼ podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r., o czym szerzej w pkt 3.

Zasady obowiązujące od 1 lipca 2020 roku lub dobrowolnie od maja 2020 roku

◼ Podatnik VAT czynny do 25 dnia każdego miesiąca zobowiązany jest dostarczyć do urzędu skarbowego w formie
elektronicznej plik JPK_V7M lub JPK_V7K. W pliku znajdują się dwie części:

− część deklaracyjna JPK_V7M lub JPK_V7K,

− część ewidencyjna JPK_V7M lub JPK_V7K;

◼ Nowy plik JPK_VAT stanowi połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie
JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K.

◼ Pliki w nowej formie będzie wysyłać się wyłącznie elektronicznie

◼ Nowy dokument wiąże się z koniecznością ujawniania, takich jak np. kody grup towarów, oznaczenie procedur podatkowych
czy wskazywania dowodów zakupu i sprzedaży w określonych przypadkach. Zmiany dotyczyć będą także sposobu rozliczeń
kwartalnych.

◼ Nowy JPK_VAT będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych dotychczas w formie deklaracji
VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczył skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych
opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy
VAT-14), do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy.
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◼ Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

◼ Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy
stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty
deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Matryca stawek VAT

Ogólne założenia:

◼ Przesunięcie terminu dotyczącego obowiązywania nowej matrycy stawek podatku od towarów i usług do 1 lipca 2020 r.;

◼ Wiążące Informacje Taryfowe wydane przed dniem 1 lipca 2020 roku będą dla organów podatkowych wiążące w odniesieniu
do transakcji mających miejsce po 30 czerwca 2020 roku;

◼ Przesunięcie terminu dotyczącego zmiany stosowanej do tej pory klasyfikację towarów wg systemu PKWiU na nomenklaturę
scaloną CN na dzień 1 lipca 2020 roku;

◼ Przesunięcie terminu dotyczącego wprowadzenia nowego rozporządzenia ws. towarów i usług, dla których obniża się
stawkę podatku od towarów i usług,

◼ Beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy,

Matryca stawek podatku od towarów i usług

◼ Zmiana w zakresie matrycy stwek podatku od towarów i usług zostaje przesunięta do 1 lipca 2020 roku. Klasyfikacja
towarów i usług na potrzeby VAT zostaje w tym okresie zachowana według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU
2008)

◼ Od 1 lipca matryca stawek VAT oparta będzie na:

− Nomenklaturze scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz

− Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

◼ Identyfikacja właściwej stawki podatku od towarów i usług pozostaje niezmieniona i następuje na podstawie Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2008 (PKWiU 2008).

◼ W mocy pozostają obowiązujące od 1 listopada 2019 r. nowe stawki podatku VAT dotyczące e-booki (w tym również
audiobooki) z 23% do 5% oraz e-prasa z 23% do 8%.

Wiążąca Informacja Stawkowa

◼ Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, która ma ułatwić podatnikom stosowanie przepisów
dotyczących stawek VAT i zapewnić im w tym zakresie odpowiednią ochronę;

◼ Wniosek może złożyć:

− podatnik posiadający numer NIP;

− podmiotem, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osobą fizyczną, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą,
albo spółką w organizacji, która nie rozpoczęła jeszcze działalności),

− zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia
ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

◼ Uzyskana informacja będzie zawierała w szczególności: opis towaru/usługi, klasyfikację wg kodów nomenklatury CN
(towary) albo PKOB czy PKWiU (usługi), właściwą stawkę podatku VAT;

◼ Decyzje w zakresie wiążącej informacji stawkowej wydane przed 1 lipca 2020 r. będą wiązać organy podatkowe dopiero od
1 lipca 2020 r.;

◼ Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., będzie
skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług), dokonanych po 30 czerwca 2020 r.;

◼ Ochrona WIS działa od momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, czyli od 1 lipca 2020 r., Są dwie kategorie
towarów, dla których WIS jest wiążący od 1 listopada 2019 r.:

− wydawnictwa książkowe (elektroniczne i drukowane książki, broszury, mapy),

− wydawnictwa prasowe (elektroniczne i drukowane gazety, dzienniki, czasopisma).
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◼ Celem uzyskania WIS konieczne jest złożenie wniosku do Dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej:

− on-line za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl

− przesyłając wniosek na adres Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała.

◼ We wniosku należy podać:

− dane identyfikacyjne oraz dane pełnomocnika,

− szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji,

− wskazanie, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub
usługa - czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja
Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),

− informację o wniesieniu opłaty za wydanie WIS.

◼ Koszt wydanie WIS wynosi 40 zł, w przypadku kilku towarów i usług będzie to iloczyn
kwoty 40 zł i liczby towarów lub usług.

Utrzymanie obniżonych stawek VAT

◼ Przesunięcie terminu dotyczącego wprowadzenia nowego rozporządzenia ws. towarów i
usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług;

◼ Brak bezpośrednich zmian, obowiązują przepisy dotychczasowe;

◼ przypadki stosowania obniżonych stawek VAT: 0%, 5%, 8%, są zawarte w
obowiązującym do dnia 1 lipca 2020 roku rozporządzeniu Ministra Finansów z 23
grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od
towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.
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