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ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os�b fizycznych,
ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os�b prawnych,
ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niekt�rych przychod�w osiąganych przez osoby fizyczne, 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar�w i usług,
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku,
ustawie z dnia 23 pa�dziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
os�b fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od os�b prawnych, ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz niekt�rych innych ustaw.

dostosowanie przepis�w o podatku dochodowym do PKWiU ustalonej w drodze
rozporządzenia z dnia 4 wrze�nia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrob�w i
Usług (PKWiU);
ograniczenie obowiązk�w płatnik�w będących organami rentowymi
modyfikację zasad zwiększania przychod�w lub wyłączania z koszt�w uzyskania
przychod�w w podatkach dochodowych oraz odpowiedzialno�ci solidarnej w
VAT, w przypadku dokonania przez podatnik�w zapłaty należno�ci na rachunki,
niezamieszczone w wykazie podatnik�w VAT. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od os�b fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od os�b prawnych,
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niekt�rych przychod�w osiąganych
przez osoby fizyczne oraz niekt�rych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1065). 

Nowelizacja wprowadza zmiany w: 

Ustawa wprowadza zmiany obejmujące, m.in.:

Od 1 lipca 2020 r. towary dla potrzeb VAT będą oznaczane przy
użyciu Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiekt�w
Budowlanych (PKOB). 

Wyjdzie zatem z użycia w tym zakresie dotychczas stosowana Polska Klasyfikacja
Wyrob�w i Usług (PKWiU 2008).

Nowo�cią będzie też przyjęcie zasady (z nielicznymi wyjątkami), że jedną stawką
VAT będą objęte całe grupy towarowe (działy CN). Zmiana ta ma upro�ci� system
stawek VAT i ułatwi� stosowanie odpowiednich stawek VAT do konkretnych
towar�w.

W 2020 r. obowiązuje Nomenklatura Scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) 2019/1776 z 9 pa�dziernika 2019 r. zmieniającego załącznik
I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wsp�lnej Taryfy Celnej.

Gdy faktura będzie wystawiona w czerwcu, a dostawa będzie miała miejsce w lipcu
lub na odwr�t, to należy zastosowa� og�lną zasadę wynikającą z tych przepis�w. 
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okre�leniu stawki 8% dla czynno�ci dokonywanych w ramach szeroko pojętej
działalno�ci gastronomicznej,
przeniesieniu do ustawy o VAT podstawy prawnej stosowania stawki 8% do
rob�t konserwacyjnych, ale zakres stosowania stawki 8% pozostał bez zmian,
wprowadzeniu obniżonych stawek VAT na �wiadczenie niekt�rych usług w
postaci dostarczania drogą elektroniczną książek, gazet, dziennik�w i
czasopism,
wprowadzeniu stawki 8% na �wiadczenie usług licencjonowania program�w
komputerowych stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o
wyrobach medycznych,
objęciu stawką 8% �wiadczenia usług napraw i konserwacji wszystkich wyrob�w
medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski (poz. 69 nowego
załącznika do ustawy o VAT).

Zgodnie z nią w przypadku czynno�ci podlegającej opodatkowaniu VAT, kt�ra
została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku i dla kt�rej obowiązek
podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynno�� ta
podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynno�ci 
w momencie jej wykonania (art. 41 ust. 14a ustawy o VAT). 

Oznacza to, że o tym, jaką stawkę zastosowa�, będzie decydowała data dokonania
dostawy lub wykonania usługi. Data powstania obowiązku podatkowego i data
wystawienia faktury nie mają znaczenia.

W efekcie zmian usługi będą klasyfikowane według PKWiU 2015 zamiast
obowiązującej dotychczas PKWiU 2008. Nową PKWiU okre�la rozporządzenie Rady
Ministr�w z 4 wrze�nia 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrob�w i Usług
(PKWiU) - Dz.U. z 2015 r. poz. 1676 ze zm.).

W większo�ci przypadk�w numery PKWiU 2015 pozostaną bez zmian w
por�wnaniu do starego PKWiU 2008. 

Najważniejsze ze zmian w przypadku usług będą polega� na:

Od początku lipca stosowana będzie nowa tre�� załącznika nr 3 do ustawy o VAT.
Liczba pozycji tego załącznika zmniejszy się ze 150 do 73, z czego 55 pozycji
dotyczy usług. 

Dla wielu wymienionych tam usług o stawce VAT będzie decydował numer
PKWiU. Jednak nie dla wszystkich. W przypadku czę�ci z nich o możliwo�ci
zastosowania stawki 8% decyduje spełnienie wskazanych tam warunk�w. 

Zakres usług opodatkowanych według stawki 8% będzie w cało�ci okre�lony w
ustawie o VAT. Nie będzie już wynikał z rozporządzenia Ministra Finans�w w
sprawie towar�w i usług, dla kt�rych obniża się stawkę podatku od towar�w i usług,
oraz warunk�w stosowania stawek obniżonych.

Największe zmiany dotyczą usług gastronomicznych. Nie zawsze czynno�ci
dokonywane w ramach działalno�ci gastronomicznej stanowią �wiadczenie usług
w rozumieniu VAT. Według przepis�w unijnych oraz orzecznictwa unijnego
czynno�ci te z punktu widzenia VAT mogą stanowi� dostawy towar�w. Jest tak na
przykład w przypadku sprzedaży posiłk�w na wynos czy w przypadku posiłk�w
zamawianych przez telefon. 
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opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu
Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy
Polskiej Klasyfikacji Obiekt�w Budowlanych albo usługi według działu,
grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji
Wyrob�w i Usług;
stawkę podatku wła�ciwą dla towaru albo usługi.

Przez wiele lat toczyły się spory podatnik�w z organami podatkowymi, kt�re
kwestionowały stosowanie stawki 5% zamiast 8%. Po zmianie matrycy stawek VAT
nie powinno by� wątpliwo�ci, że w tym przypadku stawki 5% nie można stosowa�. 

Nowy art. 41 ust. 12f ustawy o VAT przewiduje stosowanie stawki 8% do wszystkich
czynno�ci (tj. do dostaw towar�w i �wiadczenia usług), kt�re według PKWiU 2015 są
klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Stawka 8% nie będzie miała
jednak zastosowania do całej sprzedaży składającej się na takie czynno�ci.

Po zmianie z nowego brzmienia art. 41 ust. 2a ustawy o VAT będzie wynikała
możliwo�� stosowania stawki 5% do usług wymienionych w zał. nr 10 do ustawy o
VAT. 

Usługi są wymienione tylko w jednej pozycji załącznika. Jest to poz. 24, kt�ra
dotyczy dostarczania drogą elektroniczną publikacji objętych poz. 19 tego
załącznika (np. książki).

Wykaz usług opodatkowanych stawką 0% został wymieniony w:- art. 83 ustawy o
VAT oraz w rozporządzeniu Ministra Finans�w w sprawie towar�w i usług, dla
kt�rych obniża się stawkę podatku od towar�w i usług, oraz warunk�w stosowania
stawek obniżonych.

O zakresie stosowania stawki 0% nie decyduje numer PKWiU. Może mie�
natomiast znaczenie numer CN statku, kt�rego dotyczą usługi. Nowe brzmienie
otrzymały art. 83 ust. 1 pkt 1, 14 i 15 ustawy o VAT oraz uchylony został art. 83 ust. 1
pkt 2 ustawy o VAT.

W �wietle przepis�w zawartych w art. 42b ustawy o VAT, o wydanie wiążącej
informacji stawkowej podatnicy mogli występowa� do Dyrektora Krajowej
Informacji Skarbowej już od 1 listopada 2019 r., tj. pierwotnie ze skutkiem od 1
kwietnia 2020 r., jednak ze względu na tzw. specustawę dotyczącą tarczy
antykryzysowej skutek ten ostał przeniesiony od 1 lipca 2020 r.

Przez wiążącą informację stawkową, kt�ra jest nową instytucję na gruncie podatku
od towar�w i usług, należy rozumie� decyzję wydawaną na potrzeby opodatkowania
podatkiem dostawy towar�w, importu towar�w, wewnątrzwsp�lnotowego nabycia
towar�w albo �wiadczenia usług, kt�ra zawiera:

Decyzje wydane na podstawie WIS będą służyły przede wszystkim do ustalenia
stawki podatku VAT wła�ciwej dla danego towaru lub usługi. Będzie to narzędzie
znacznie pewniejsze niż obecnie wydawane interpretacje indywidualne. Organ
podatkowy, czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wydając WIS
obowiązany będzie do odpowiedniego sklasyfikowania towaru lub usługi.
Obecnie, przy wydawaniu interpretacji organ nie dokonuje takiej klasyfikacji.
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