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WYKAZ PODATNIKÓW VAT CZYNNYCH 
 
 

Trwają prace nad projektem ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt) wprowadzającej tzw. wykaz 

podatników VAT czynnych. 

 

Wykaz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni będzie podawany do 

informacji publicznej (udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej i aktualizowany na 

bieżąco). Znajdą się w nim informacje pozwalające na identyfikację podatnika, m.in.: 

 

 numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT, 

 pełna nazwa firmy wraz z adresem siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, 

 numery rachunków rozliczeniowych podatnika wskazane w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym, 

 data rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego. 

 

Omawiana nowelizacja wpłynie również na zmiany w podatkach dochodowych. 

Przewiduje ona bowiem, że transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. zł  

dokonywane z podatnikami VAT czynnymi, za które płatność nastąpi na rachunek 

bankowy inny niż wskazany w omawianym powyżej wykazie podatników VAT 

czynnych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. 

 

Warto również podkreślić, iż dokonując zapłaty za towary lub usługi na rachunek inny, niż 

zawarty w wykazie podatników VAT czynnych dla transakcji przekraczających 15 tys. zł, 

podatnik odpowie solidarnie z podmiotem dokonującym dostawy lub świadczenia usług za 

jego zaległości podatkowe w części proporcjonalnie przypadającej na podatek VAT naliczony 

z tytułu tej transakcji. 

 

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 

Obecnie Projekt jest na etapie opiniowania. 

Będziemy na bieżąco Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym 

zakresie. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


