
 

 

 

OBJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW DOTYCZĄCE WYKAZU PODATNIKÓW VAT 

Przypominamy, że od dnia 1.01.2020 r. płacąc podatnikowi VAT za towary i usługi, gdy 
jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł brutto (lub równowartość tej kwoty w walucie 
obcej), taką płatność podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że 
zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek umieszczony na dzień zlecenia przelewu na 
tzw. białej liście (art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT i art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT). Warto 
pamiętać, że Ministerstwo Finansów na swojej stronie wyjaśniło, między innymi, że: 

1. W przypadku zlecenia przelewu z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego dniem 
zlecenia przelewu będzie dzień, w którym podatnik zlecił bankowi dokonanie takiego przelewu. 
Nie ma przy tym znaczenia okres na jaki zostały odroczone płatności, bądź okres objęty 
zleceniem stałym, tj. data obciążenia rachunku. W przypadku regulowania płatności 
poleceniem zapłaty np. za energię elektryczną, abonament RTV czy usługi telekomunikacyjne 
rozliczenia za otrzymane faktury są przeprowadzane automatycznie z rachunku podatnika. 
Dniem zlecenia przelewu będzie dzień, który podatnik wskazał bankowi przy składaniu tej 
dyspozycji. Należy mieć na uwadze, że w powyższych sytuacjach bank/SKOK nie ma 
obowiązku weryfikowania rachunków w Wykazie. Weryfikacji takiej zawsze dokonuje podatnik i 
to na nim spoczywa odpowiedzialność z tytułu dokonania płatności na rachunek nie 
zamieszczony w Wykazie na dzień zlecenia przelewu. 

2. Dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w Wykazie, decydujący będzie dzień 
zlecenia przelewu bankowi/SKOK, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania 
rachunku sprzedawcy. Nie jest zasadne, aby przedsiębiorca ponosił negatywne konsekwencje 
wprowadzane ustawą zmieniającą w związku z tym, że został wykreślony rachunek jego 
kontrahenta z Wykazu przykładowo następnego dnia po dniu, w którym zlecił bankowi/SKOK 
dokonanie przelewu[1]. 

3. w zakresie kwestii udowodnienia, że weryfikacja kontrahenta została przeprowadzona lub że 
transakcja została dokonana na rachunek zgodny z wykazem, wskazało, że: aby udowodnić 
weryfikację kontrahenta należy wygenerować plik pdf zawierający informację o sprawdzaniu 
wykazu w konkretnym dniu na wybrany dzień i zachować go w formie elektronicznej (np. zrobić 
zrzut ekranu) lub wydrukować[2]. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

[1]Objaśnienia podatkowe z dnia 20.12.2019 r. Wykaz podatników VAT, dostępne: 
 https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat

[2] https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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