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Sieniawa, dnia 12 maja 2018 r.

Komunikat nr 2/2018
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie dochowania należytej staranności w transakcjach VAT.

W dniu  25.04.2018  r.  Ministerstwo  Finansów  opublikowało  metodykę  w  zakresie
oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych.
Metodyka  ta  zbiór  wskazówek  do  oceny,  czy  podatnik  dochował  należytej  ostrożności  i
staranności w transakcjach, w których uczestniczył, i czy w związku z tym może mu zostać
odebrane prawo do odliczenia VAT naliczonego, jeśli okaże się, że transakcje te posłużyły
wyłudzeniu lub oszustwom w zakresie VAT. 
Zastosowanie się do wskazówek zawartych w metodyce nie będzie gwarantowało, że prawo
do odliczenia podatku naliczonego nie zostanie podatnikowi zakwestionowane. Jak wskazuje
jednak Ministerstwo Finansów, pomimo że w toku postępowania  organy podatkowe będą
uwzględniać  także  inne  okoliczności  transakcji,  to  podjęcie  przez  podatnika  działań
wskazanych  w  metodyce  istotnie  zwiększa  prawdopodobieństwo  uznania,  że  należyta
staranność została po jego stronie dochowana.
Metodyka rozróżnia przesłanki oceny należytej staranności:

 na  etapie  rozpoczęcia  współpracy  z  kontrahentem  (również  z  dotychczasowym
kontrahentem, ale w zakresie nowej branży lub nowego profilu działalności),

 w trakcie trwania tej współpracy,
wprowadzając w obu kategoriach kryteria formalne oraz kryteria tzw. transakcyjne. 
Przytoczę w tym miejscu, moim zdaniem najważniejsze kryteria formalne, czyli sprawdzenie,
czy kontrahent:

1. jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i
Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  –  o  ile  w  przypadku  danego  dostawcy
rejestracja  w  KRS  lub  CEIDG  jest  wymagana;  w  przypadku  kontrahentów
zagranicznych wskazane byłoby uzyskanie dokumentu odpowiadającego wyciągowi z
KRS lub CEIDG, zgodnie z prawodawstwem kraju siedziby tego kontrahenta;

2. jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny – nabywca może to zweryfikować przy
wykorzystaniu  usługi  „Sprawdzenie  statusu  podmiotu  VAT”  dostępnej  w  Portalu
Podatkowym Ministerstwa Finansów lub poprzez złożenie wniosku do właściwego
urzędu skarbowego;

3. posiada  i  na  żądanie  przedstawił  wymagane  odrębnymi  przepisami  koncesje  i
zezwolenia dotyczące towarów będących przedmiotem planowanych transakcji;

4. osoby zawierające umowę/dokonujące transakcji posiadały umocowania do działania
w  imieniu  kontrahenta  –  podatnik  może  np.  zweryfikować  umocowanie  osób
upoważnionych do udzielenia  pełnomocnictw w imieniu  kontrahenta  na  podstawie
danych z KRS lub CEIDG lub innego stosownego dokumentu.

W  metodyce  Ministerstwo  Finansów  poinformowało,  że  na  następujące  okoliczności
powinien  zwrócić  uwagę  podatnik,   jako  stwarzające  ryzyko  uczestnictwa  w  transakcji
mającej na celu dokonanie oszustwa w zakresie VAT: 

1. transakcja ma być przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego dla podatnika;

Biuro w Sieniawie Biuro w Jarosławiu Biuro w Przeworsku
ul. Parkowa 7 ul. prof. A. Grucy 4 ul. Piłsudskiego 1
37-530 Sieniawa 37-500 Jarosław 37-200 Przeworsk
tel./fax. (16) 622 79 84 tel. (16) 621 00 05 tel./fax. (16) 648 18 72
tel.kom. 603 859 445 fax. (16) 621 03 22 tel.kom. 609 777 387

tel.kom. 605 886 667



Biuro Rachunkowe ATUT Tadeusz Biskupski
ul. Parkowa 7,      37-530 Sieniawa
NIP: 794-100-14-49
www.biurorachunkoweatut.pl
biuro@biurorachunkoweatut.pl

Strona 2/2

2. dostawca proponuje płatność  gotówką lub oferuje  w tym celu rabat,  tak  aby cena
uległa obniżeniu do poziomu nieprzekraczającego 15 000 zł;

3. dostawca proponuje, aby przelew należności nastąpił na dwa odrębne rachunki 
bankowe (poza mechanizmem podzielonej płatności), na rachunek podmiotu trzeciego
lub na rachunek zagraniczny;

4. cena towaru oferowanego przez dostawcę bez ekonomicznego uzasadnienia znacząco 
odbiega od ceny rynkowej;

5. dostawca oferuje towary należące do branży innej niż objęta zakresem jego działania, 
z której dotychczas podatnik u niego nie nabywał (jeżeli zmiana profilu działalności 
dostawcy nie ma uzasadnienia ekonomicznego);

6. kontakt z dostawcą lub osobą go reprezentującą nie jest odpowiedni dla okoliczności 
danej transakcji;

7. dostawca posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod 
adresem, pod którym brak jest oznak prowadzenia działalności gospodarczej;

8. termin płatności wymagany przez dostawcę jest bez ekonomicznego uzasadnienia 
krótszy niż termin płatności oferowany przez innych dostawców z tej samej branży;

9. transakcja ma być zawarta na warunkach znacznie odbiegających od uznawanych w
danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu;

10. dostawca  oferuje  towary niezgodne  z  wymaganiami  jakościowymi  określonymi  w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa;

11. dostawca nie chce, aby transakcja była udokumentowana umową, zamówieniem lub
innym potwierdzeniem jej warunków;

12. dostawca będący spółką kapitałową dysponuje kapitałem zakładowym 
niewspółmiernie niskim w stosunku do okoliczności transakcji;

13. dostawca nie posiada zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju
i skali prowadzonej działalności gospodarczej;

14. dostawca  nie  dysponuje  stroną  internetową  (lub  nie  jest  obecny  w  mediach
społecznościowych) z informacjami odpowiednimi do skali prowadzonej działalności,
mimo że jest to przyjęte w danej branży;

Najważniejszym  czynnikiem  przy  ocenie  dochowania  należytej  staranności  w  przypadku
kontynuacji współpracy z danym dostawcą jest zmiana – bez ekonomicznego uzasadnienia –
dotychczasowych zasad współpracy. 
Ministerstwo Finansów równocześnie wskazało, że dokonanie zapłaty należności wynikającej
z  faktury  przy  wykorzystaniu  mechanizmu  podzielonej  płatności  (split  payment) ma  być
uznawane za  jedną  z  mocniejszych  przesłanek  potwierdzających,  że  w danym przypadku
należyta staranność została przez podatnika dochowana, pod warunkiem jednak, że podatnik
pozytywnie zweryfikował przesłanki formalne oraz nie zachodzą inne okoliczności, które w
sposób jednoznaczny mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności.
Z pełnym tekstem metodyki możecie się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej:
www.biurorachunkoweatut.pl  zakładka: Dla klientów -> Komunikaty
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