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W związku z uchwaloną przez Sejm ustawą z dnia 

12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw, pragniemy zwrócić Państwa 

uwagę na nadchodzące zmiany związane  

z wprowadzeniem wspólnego rejestru 

podatników VAT, tzw. białej listy podatników 

VAT: 

Rejestr podatników 

 Zostanie uruchomiony z dniem 01.09.2019 

roku; 

 będzie on zawierał podstawowe informacje 

o podatnikach VAT, w tym dane dotyczące 

rachunku bankowego. W bazie znajdą się 

informacje o czynnych podatnikach VAT 

oraz o podatnikach niezarejestrowanych, 

wykreślonych, przywróconych lub 

zwolnionych; 

 nakłada obowiązek weryfikacji rachunku 

kontrahenta ujawnionego na tzw. „białej 

liście”, w przypadku transakcji między 

przedsiębiorcami, których wartość 

przekracza 15 000 PLN; 

 rejestr będzie aktualizowany raz na dobę,  

w każdy dzień roboczy. 

 
Zmiany w podatku dochodowym 
 
 Dokonanie płatności na rachunek 

kontrahenta inny niż wskazany w rejestrze, 

pozbawi podatnika możliwości zaliczenia 

poniesionego wydatku do kosztów 

uzyskania przychodu; 

 powyższe ograniczenia w zakresie 

podatków dochodowych, wejdzie w życie  

z dniem 01.01.2020 roku. 

Sankcje 

 
 Przepisy sankcyjne wejdą w życie z dniem 

01.01.2020 roku;  

 zapłata należności na rachunek inny niż 

wskazany w rejestrze, spowoduje 

powstanie po stronie nabywcy 

odpowiedzialności solidarnej za zaległości 

podatkowe dostawcy w podatku VAT,  

w wysokości proporcjonalnie przypadającej 

do danej transakcji; 

 uniknięcie sankcji będzie możliwe na dwa 

sposoby: dokonując płatności w systemie 

split payment lub poprzez zawiadomienie  

w terminie 3 dni, od dnia zlecenia przelewu, 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego 

dla wystawcy faktury o dokonaniu wpłaty 

na rachunek nieujawniony w rejestrze.  

W przypadku pytań lub wątpliwości, zespół 

podatkowy Accace z przyjemnością Państwu 

doradzi. 

 

 

 

 
 
 

Zastrzeżenie  

Tax Alert ma charakter jedynie informacyjny. Nie stanowi 

porady ani opinii podatkowej czy prawnej i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów 

publikacji. Accace nie bierze odpowiedzialności za ewentualne 

skutki decyzji podejmowanych na podstawie opublikowanych 

treści. 

 

Czy chcesz otrzymywać 

powiadomienia? 

Zapisz się! 
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O Accace  

Accace jest jedną z wiodących firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej, 

zatrudniającą blisko 600 profesjonalistów w 13 krajach. Zaufało nam ponad 2 000 międzynarodowych  

i lokalnych firm.  

Nasze biura znajdują się w Bośni i Hercegowinie, Czechach, Chorwacji, Niemczech, na Węgrzech,  

w Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, na Słowacji oraz na Ukrainie. We wszystkich 

innych europejskich krajach działamy poprzez sieć zaufanych firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.pl 

  

Piotr Zając jest Doradcą Podatkowym, Dyrektorem Działu Doradztwa Podatkowego w Accace. Swoją karierę 
zawodową rozpoczynał w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki, a późniejsze doświadczenie zdobywał w jednej  
z bardziej rozpoznawalnych międzynarodowych firm doradczych. Jego specjalizacja obejmuje sektor 
nieruchomości zarówno w zakresie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Piotr posiada również bardzo szerokie 
doświadczenie w obszarze transakcyjnym oraz due diligence. Doradzał Klientom przy jednych z największych 
transakcji w 2016 i 2017 roku na polskim rynku nieruchomości. 

Istotnym obszarem specjalizacji Piotra jest doradztwo w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz 
dokumentacja cen transferowych (transfer pricing). Jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą  
i trenerem na szkoleniach i warsztatach organizowanych dla klientów. Ukończył Prawo na Uniwersytecie 
Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. 

 

 

 

 

Kontakt  

Piotr Zając 

Tax Director / Tax Advisor 

E-mail: Piotr.zajac@accace.com 

Tel: +223 132 950 
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