
 

 

 

WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW I BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT 

W dniu 25.04.2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne dotyczące weryfikowania 
kontrahentów, tj. „Metodykę w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców 
towarów w transakcjach krajowych” (dalej zwaną ,,Metodyką”). Metodyka ma charakter wyłącznie 
niewiążących wytycznych, lecz jak wskazuje praktyka, jest nie tylko pomocna dla podatników, ale 
również wykorzystywana przez organy podatkowe w trakcie kontroli jako pomocne narzędzie 
metodyczne. Jej celem jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zmniejszenie zjawiska 
polegającego na wykorzystywaniu mechanizmów podatku VAT do popełniania czynów o 
charakterze przestępczym. 

Aktualnie są finalizowane prace legislacyjne dotyczące tzw. białej listy podatników. 
Najprawdopodobniej już w dniu 01.09.2019 r. wejdzie w życie zmiana do ustawy o podatku od 
towarów i usług dotycząca tej listy. 

Biała lista podatników będzie bazą informacji o podatnikach VAT oraz byłych podatnikach VAT. 
Ma być prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w formie elektronicznej. 
Baza ta zastąpi obecnie czynne trzy autonomiczne wykazy, tj.: 

1) wykaz podatników, w stosunku do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał 
rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru podatników VAT, 

2) wykaz podatników, których rejestracja w zakresie VAT została przywrócona, 

3) wykaz potwierdzający status podatników VAT czynnych oraz zwolnionych. 

Biała lista podatników będzie dostępna bezpłatnie na stronie zarówno Ministerstwa Finansów, jak 
i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Lista ta ma być narzędziem, jakiego będą musieli używać wszyscy podatnicy VAT. W ten sposób 
będą mogli – w przypadku próby zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia 
podatku naliczonego – wykazać dochowanie należytej staranności w zakresie weryfikacji 
kontrahentów. Zasady te będą dotyczyły zarówno weryfikacji dostawców, z którymi podatnik 
dopiero planuje nawiązać współpracę, jak i bieżącej weryfikacji kontrahentów, z którymi dany 
podmiot już współpracuje. 

Zgodnie z projektem ustawy biała lista podatników VAT będzie zawierała między innymi numery 
rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 
aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR. Na ten aspekt należy zwrócić 
szczególną uwagę, ponieważ wiąże się z istotnym ryzkiem. Podatnicy będą bowiem zobligowani 
przed dokonaniem zapłaty do zweryfikowania numeru rachunku bankowego podanego przez 
kontrahenta z tym widniejącym w bazie. Dodatkowe ograniczenia są przewidziane dla przelewów 
bankowych, których wartość przekracza kwotę 15 tys. zł. Niedochowanie wymogów ustawowych, 
ze względu na zmiany, które będą wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa, będzie 
powodowało, że ten, kto dopuścił się takiej niestaranności, będzie ponosił solidarną 
odpowiedzialność wraz ze swoim kontrahentem (sprzedawcą towaru lub usługi), do wysokości 
zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej. Ma być wprowadzonych kilka 
możliwości uniknięcia sankcji, czyli uniknięcia bycia solidarnie odpowiedzialnym. Taką 
możliwością będzie np. dokonanie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
(split payment). 
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Poniżej znajdą Państwo narzędzia, które rekomendujemy, aby były stosowane w celu 
zminimalizowania ryzyka, że kontrahenci, z którymi Państwo współpracują są 
niewiarygodni. Przy czym należy pamiętać, że każde działanie sprawdzające musi być 
wykonywane w sposób systemowy, wsparty dogłębną analizą i oceną skonkretyzowanych 
dla danej organizacji ryzyk.  

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

JAK PRZEPROWADZAĆ  
OCENĘ WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 
OCENĘ WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA 

 

1. 

PRZYGOTOWAĆ, WDROŻYĆ I PRZESTRZEGAĆ 
WEWNĘTRZNEJ PROCEDURY SPRAWDZANIA 

WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTÓW: 

 nowych kontrahentów przed zawarciem umowy 

 już współpracujących z nami kontrahentów    

2. 

WPROWADZIĆ KODEKS POSTĘPOWANIA  

 element profilaktyki i przeciwdziałania 
nadużyciom takim jak działania korupcyjne 

 czy konflikty interesów wewnątrz i na zewnątrz 
firmy  

3. 

WPROWADZIĆ ODPOWIEDNIE ZAPISY 

 do umów zawieranych z kontrahentami 
 

4. 

SYSTEMATYCZNIE MONITOROWAĆ  

współpracę z kluczowymi kontrahentami 


