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Rzeszów, 9 września 2019 r.

Komunikat nr 10/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie „białej listy” podatników VAT

                Informuję,  że  od  dnia  1  września  2019  r.  na  stronie  Ministerstwa  Finansów
www.podatki.gov.pl można  znaleźć   wykaz  podmiotów  zarejestrowanych  jako  podatnicy  VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT zwany potocznie „białą
listą”. Do białej listy można też zajrzeć poprzez stronę https://prod.ceidg.gov.pl zakładka: „wykaz
podatników VAT” W wykazie  tym można znaleźć  najważniejsze  informacje  o  kontrahencie  do
pięciu lat wstecz. Najważniejszą korzyścią białej listy jest możliwość sprawdzenia, czy kontrahent
jest  (był)  czynnym  podatnikiem  podatku  VAT  w  dniu  dokonania  transakcji,  co  powinno
zminimalizować  wciągnięcie  w  podatkowe  oszustwo.  W wykazie  znajduje  się  między  innymi
numer rachunku bankowego wskazany przez podatnika w zgłoszeniu rejestracyjnym. W związku
z powyższym każdy przedsiębiorca powinien sprawdzić czy w wykazie ma uwidoczniony swój
rachunek bankowy, a przede wszystkim sprawdzić czy kontrahenci z którymi współpracuje mają
w wykazie uwidoczniony rachunek bankowy na który dokonuje zapłaty. Jeżeli podatnik ustali, że
w wykazie nie ma rachunków, na które regularnie dokonuje płatności, to powinien poinformować
dostawcę, żeby wskazał inny zarejestrowany rachunek lub zarejestrował rachunek na który chce
otrzymywać zapłatę.  Począwszy od 2020 r.  podatnicy powinni  przy  każdym zlecaniu przelewu
obowiązkowo weryfikować,  czy  rachunek  dostawcy  znajduje  się  w wykazie  szefa  KAS.  Dane
w nim będą aktualizowane codziennie, tak więc jednorazowe sprawdzenie rachunku dostawcy nie
daje gwarancji, że zawsze już będzie on widniał w wykazie.

Jeżeli po 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca zapłaci należność na inny rachunek, będzie musiał
liczyć się z podatkowymi konsekwencjami. Po pierwsze, nie będzie mógł zaliczyć opłaconego
w ten sposób wydatku o wartości powyżej 15 tys. zł  do kosztów uzyskania przychodu. Po
drugie, odpowie solidarnie ze sprzedawcą, całym swoim majątkiem, za nierozliczony przez
niego VAT w części przypadającej proporcjonalnie na tę dostawę towarów lub świadczenie
usług. Podatnik będzie miał możliwość uniknięcia sankcji podatkowych, jeśli w ciągu trzech dni od
zlecenia przelewu na rachunek bankowy nieujawniony na liście zawiadomi o tym naczelnika urzędu
skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. W zawiadomieniu musi wskazać co najmniej:

 swoją nazwę oraz adres siedziby, a jeśli jest osobą fizyczną – imię i nazwisko oraz stałe
miejsca prowadzenia działalności lub jeśli go nie ma, adres miejsca zamieszkania

 dane  wystawcy  faktury  wskazane  na  fakturze  (numer  identyfikacyjny,  nazwę  albo  imię
i nazwisko oraz adres);

 numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
 wysokość należności zapłaconej za pomocą tego przelewu oraz dzień jego zlecenia.
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Również można będzie przyjąć rozwiązanie polegające na skorzystaniu z mechanizmu podzielonej
płatności, przy czym podzielona płatność uchroni jedynie od solidarnej odpowiedzialności w VAT.
Zapłata na rachunek spoza białej listy, mimo że dokonana w systemie podzielonej płatności, nie
pozwoli zaliczyć opłaconego w ten sposób wydatku do kosztów uzyskania przychodu. 

Nadmieniam, że pracownicy biura rachunkowego nie będą sprawdzać czy zapłata za faktury została
dokonana na rachunek bankowy uwidoczniony w białej liście podatników.


