
 

 

Zmiany w podatkach 2019 

1. Nowa skala podatkowa 2019  
 
Od 01.10.2019 roku dla tych z Państwa, którzy płaca podatek według skali podatkowej z 
działaności gospodarczej podatek będzie obliczany wg skali 17,75% a po przekroczeniu 
kwoty dochodu 85528 - 32%. 
 
Przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń - zaliczka 
będzie ustalana wg skali 17% i 32% 
Będzie tez kalkulowana nowa wartość kosztów uzyskania ze stosunku pracy - 250 i 300 
złotych, w zależności od miejsca zamieszkania pracownika. 
 
 
Za cały 2019 rok podatek zapłacimy według skali 17,75% i 32%. 
 
 
2. Kasy fiskalne 
 
 
W związku z uchwalonymi zmianami dotyczącymi obowiązków używania kas fiskalnych on 
line informuję, iż dla wielu z Państwa - zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem 
- powstanie obowiązek wymiany kas fiskalnych. 
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z harmonogramem oraz o wcześniejsze przygotowanie się 
do wymiany. Niestety większość serwisów kas fiskalnych nie będzie mogła wymienić 
Państwa kas w ostatnim możliwym terminie. 
 
Wszystkie kasy wymienione pomiędzy 01.05.2019 a terminem wynikającym z tabeli po 
niżej będą objęte ulgą w wysokości 700 PLN dla każdej z wymienionych kas. 
 
Jeśli używają Państwo kilku kas, a nie każda służy do ewidencjonowania towarów/usług z 
listy, wówczas wymieniamy tylko kasę w tym punkcie, w którym sprzedajemy wybrane 
towary bądź usługi. 
 
 

 grupa podmiotów 

01.01.2020 sprzedaż paliw 

 

usługi w zakresie naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym 

wulkanizacji 

01.07.2020 usługi w zakresie wyżywienia świadczone przez stacjonarne placówki 

gastronomiczne 

 

usługi krótkotrwałego zakwaterowania 

sprzedaż węgla, brykietów, koksu i półkoksu 



 

 

01.01.2021 usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne 

usługi świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów 

usługi prawnicze 

wstęp na fitness 

usługi budowlane 

 
 
 
3. Biała lista  
 
 
W tym roku szykują się kolejne, bardzo duże zmiany w obszarze podatków. 
 
Będę Państwa na bieżąco, małymi dawkami informowała o kolejnych. 
Bardzo proszę o przeczytanie tych maili, to nam ułatwi współpracę. 
 
Pierwsza z nich to tzw. BIAŁA LISTA 
 
Nowy wykaz podatników VAT to najważniejsza zmiana, z jaką od 1 września zmierzyć się 
będą musieli podatnicy podatku od towarów i usług. 
 
 
Biała lista to wykaz podatników VAT - czynnych i zwolnionych, wraz z datami rejestracji 
bądź wykreślenia. 
Oznacza to, że każdy podmiot może obecnie sprawdzić czy jego kontrahent jest 
podatnikiem VAT, z możliwością uzyskania takiej informacji na zadany dzień. 
Od 01.09.2019 roku na liście tej widnieją również numery rachunków bankowych 
zgłoszonych przez podatnika do szefa KAS, ale WYŁĄCZNIE RACHUNKÓW 
FIRMOWYCH. 
W mediach pojawiło się sporo mylnych informacji, sugerujących, że podatnicy muszą 
płacić wszystkie faktury wyłącznie na rachunki zgłoszone na „białą listę”. 
Twierdzenie takie jest bezpodstawne. 
Od 01.01.2020 roku obowiązek taki powstanie, ale wyłącznie w odniesieniu do transakcji 
(co nie oznacza faktury) przekraczającej 15000 PLN, a sankcją za zapłatę na inny rachunek 
będzie wyłączenie wydatku z kosztów uzyskania przychodów. 
Będzie można uniknąć sankcji poprzez zgłoszenie takiej sytuacji w ciągu 3 dni do 
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. 
To dosyć kłopotliwa procedura, zalecam więc dokonywanie takich płatności na właściwe 
rachunki. 
 
 
Oczywiście dla przejrzystości transakcji i uniknięcia bezsensownych dyskusji z 
kontrahentami sugeruje wszystkim podatnikom korzystanie z rachunku firmowego w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zgłoszenie tegoż rachunku do urzędu 
skarbowego. 
Firmy działające w oparciu o CEIDG zgłaszają rachunek poprzez CEIDG, pozostałe poprzez 
zgłoszenie NIP 8, składane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
Bardzo proszę o weryfikację na stronie ministerstwa finansów, czy mają Państwo zgłoszone 
rachunki.                                
Jeśli okaże się, że nie, bardzo proszę o dokonanie zgłoszenia - a w razie wątpliwości o 
kontakt z Kancelarią. 



 

 

Ci z Państwa, którzy dotychczas korzystali wyłącznie z rachunków prywatnych - bardzo 
proszę o założenie rachunków firmowych i ich zgłoszenie. 
Od 01.11.2019 sytuacja podatkowa w tym obszarze się skomplikuje jeszcze bardziej - ale o 
tym w następnym mailu. 
 
 
Informacja ze strony Ministerstwa Finansów: 
 
 

MF:  Dodat kowe i nf or macj e ws.  
Wykazu podat ni ków VAT 

Mi ni st er st wo Fi nansów pr zekazuj e dodat kowe i nf or macj e w spr awi e 

Wykazu podat ni ków VAT m. i n.  co zr obi ć,  ki edy w wykazi e ni e ma 
r achunku,  j ak zakt ual i zować dane i  gdzi e zgłaszać błędy.  

 • W zwi ązku z ur uchomi eni em od 1 wr ześni a 2019 r .  nowego wykazu 
podat ni ków VAT pr zypomi namy,  że obowi ązek zapłat y na r achunek 
wskazany na wykazi e podat ni ków VAT wej dzi e w życi e od 1 
st yczni a 2020 r .  

 • Dopi er o od t ego dni a podat ni k,  podczas zapłat y na r achunek 
spoza wykazu,  musi  l i czyć si ę z  negat ywnymi  konsekwencj ami  w 
podat ku dochodowym or az z odpowi edzi al ności ą sol i dar ną w VAT.  

 • Oznacza t o,  że do 31 gr udni a 2019 r .  zapłat a na r achunek 
spoza wykazu ni e poci ąga za sobą negat ywnych konsekwencj i  
podat kowych.  

Obecni e podat ni cy maj ą czas,  aby poznać zasady f unkcj onowani a 
wykazu,  sposób wyszuki wani a danych o swoi ch kont r ahent ach,  j ak 
r ówni eż zwer yf i kować akt ual ność swoi ch danych i  spr awdzi ć,  czy i ch 
r achunki  wi dni ej ą w wykazi e.  

War t o pami ęt ać,  że w wykazi e zami eszczane są wyłączni e r achunki  
r ozl i czeni owe l ub i mi enne r achunki  w SKOK,  ot war t e w zwi ązku z 
pr owadzoną dzi ałal ności ą gospodar czą.  Jeżel i  zat em do dzi ałal ności  

gospodar czej  podat ni k  wykor zyst uj e r achunek oszczędności owo-
r ozl i czeni owy ( t zw.  ROR) ,  t o t aki  r achunek ni e będzi e zami eszczony 
w wykazi e.  

Co zr obi ć,  j eśl i  w wykazi e br akuj e r achunku 

Jeżel i  podat ni k st wi er dzi ,  że na wykazi e ni e znaj duj e s i ę 
i nf or macj a o j ego r achunku,  wówczas powi ni en spr awdzi ć,  czy:  

 1. zgłosi ł do ur zędu skar bowego swój  r achunek or az 

 2. czy zgłoszony r achunek j est  r achunki em r ozl i czeni owym l ub 
r achunki em w SKOK ot war t ym w zwi ązku z pr owadzoną 
dzi ałal ności ą gospodar czą.  

Jeżel i  okaże si ę,  że war unki  t e ni e są spełni one,  podat ni k  
powi ni en złożyć zgłoszeni e akt ual i zacyj ne,  na podst awi e kt ór ego 
ur ząd skar bowy zmi eni  dane zami eszczane w wykazi e.  



 

 

Jak zakt ual i zować dane 

 • spółki  zar ej est r owane w KRS składaj ą akt ual i zacj ę na dr uku 
NI P- 8,  nat omi ast  spółki  cywi l ne na dr uku NI P- 2 – bezpośr edni o 
do ur zędu skar bowego,  

 • pr zedsi ębi or cy,  kt ór zy pr owadzą j ednoosobową dzi ałal ność 
gospodar czą,  akt ual i zuj ą dane pr zez wysłani e wni osku za 
pośr edni ct wem Cent r al nej  Ewi dencj i  i  I nf or macj i  o 
Dzi ałal ności  Gospodar czej  ( CEI DG) ,  

 • osoby f i zyczne pr owadzące dzi ałal ność gospodar czą,  kt ór a ni e 
podl ega r ej est r acj i  w CEI DG,  akt ual i zuj ą dane na dr uku NI P- 7.  

Gdzi e zgłaszać błędy 

 • do właści wych dl a s i ebi e ur zędów skar bowych l ub na adr es 
skr zynki  e- mai l owej  WykazPodat ni kow@mf . gov. pl ,  

 • do CEI DG – w zakr esi e akt ual i zacj i  danych zgłaszanych za 
pośr edni ct wem CEI DG,  

 • do odpowi edni ch banków – w zakr esi e wyj aśni eń co do 
char akt er u danego r achunku.  

Rachunki  wi r t ual ne 

Pr zypomi namy,  że t zw.  r achunki  wi r t ual ne ni e są zami eszczane w 
wykazi e,  poni eważ ni e są t o r zeczywi st e r achunki  r ozl i czeni owe 
zgłaszane do ur zędu skar bowego l ub do CEi DG.  Wykaz,  po wpi sani u 
numer u r achunku wi r t ual nego,  wyświ et l a j ednak i nf or macj ę,  że j est  
t o r achunek powi ązany z r achunki em r ozl i czeni owym konkr et nego 
podmi ot u i  podaj e dane t ego podmi ot u.  Dodat kowo w l i st opadzi e 
pl anuj emy udost ępni eni e nar zędzi a,  dzi ęki  kt ór emu za pomocą 
syst emów i nf or mat ycznych ( w t ym syst emów f i nansowo- ksi ęgowych)  
będzi e można uspr awni ć wer yf i kacj ę,  czy dany r achunek wi r t ual ny 
j est  zwi ązany z r achunki em,  kt ór y znaj duj e s i ę w wykazi e.  Jeżel i  
t ak,  t o zapłat a na t aki  r achunek wi r t ual ny ni e będzi e skut kować 
negat ywnymi  konsekwencj ami  podat kowymi .  

Rachunki  bankowe i  SKOK- ów 

I st ot ną kwest i ą j est  br ak w wykazi e r achunków własnych banków i  
SKOK- ów,  j ak t eż mi ni st er st w czy i zb admi ni st r acj i  skar bowej ,  
kt ór e są pr owadzone pr zez t e i nst yt ucj e dl a cel ów i ch gospodar ki  
własnej .  Chodzi  m. i n.  o pr zyj ęci e zapłat y wynagr odzeni a za usługę 
wynaj mu powi er zchni  bi ur owej ,  pr zyj ęci a zapłat y z t yt ułu 
nabywanych pr zez bank/ SKOK wi er zyt el ności  pi eni ężnych ( cesj e 
wi er zyt el ności )  czy t eż pr zyj ęci a zapłat y w zakr esi e pr owadzonej  
pr zez t e podmi ot y dzi ałal ności  f akt or i ngowej .  

Obecni e t r waj ą i nt ensywne pr ace l egi s l acyj ne,  kt ór e maj ą na cel u 
j ednoznaczne ur egul owani e t ej  kwest i i  pr zed 1 st yczni a 2020 r .  w 
t aki  sposób,  żeby t ego t ypu r achunki  ni e musi ały podl egać 
spr awdzani u pr zez płat ni ków z wykazem.  

źr ódło:  www. podat ki . gov. pl  

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2
mailto:WykazPodatnikow@mf.gov.pl


 

 

 
4. Likwidacja odwrotnego obciążenia i obowiązkowy split payment 
  
W związku z kolejnymi uchwalonymi zmianami w obszarze podatków pragnę 
poinformować, iż z dniem 01.11.2019 roku znika odwrotne obciążenie w 
dostawach krajowych jako sposób opodatkowania niektórych towarów i usług ( 
dotychczas znajdowały się one w załączniku nr 11 i 14 do ustawy - blachy, metale, stale, 
złom, odpady, usługi budowlane świadczone jako podwykonawca i wiele innych). 
Bez zmian pozostaje WNT oraz import usług. 
W konsekwencji sprzedaż wszystkich towarów i wszystkich usług na rynku 
krajowym będzie od 01.11.2019 roku opodatkowana stawką podstawową 23% 
bądź stawką obniżoną, jeśli dla danego towaru wynika to z załączników do 
ustawy - np.: usługi budowlane świadczone w obiektach budownictwa mieszkaniowego 
(mieszkanie do 150 mkw lub budynek mieszkalny do 300 mkw). 
  
Z przepisu przejściowego wynikają dwa wyjątki: 
=> jeśli wykonają Państwo usługę lub dokonają dostawy towaru z dotychczasowych 
załączników nr 11 i 14 jeszcze w październiku - a obowiązek podatkowy powstanie po 
31.10.2019 lub fakturę na taką dostawę towarów lub usług wystawią Państwo po 31.10.2019 
- zostaje jeszcze opodatkowanie według odwrotnego obciążenia 
Ostatnie rozliczenie w odwrotnym obciążeniu wystąpi do 30.11.2019 roku 
=> jeśli wystawią Państwo fakturę na takie dostawy jeszcze w październiku, a dostawa 
towaru lub usługi będzie w listopadzie - również zostaje odwrotne obciążenie ( dla 
przypomnienia - od 2014 roku istnieje możliwość wystawienia faktury na 30 dni przed 
dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi) 
  
Jednocześnie znacząco zmienia się przepis dotyczący zasad wystawiania faktur. 
Jeśli będą Państwo wystawiać fakturę na kwotę od 15 000 PLN, a chociaż jeden 
towar bądź usługa na tej fakturze będzie z załącznika nr 15 - który załączam 
poniżej- będą Państwo zobligowani do dokonania na fakturze adnotacji - MECHANIZM 
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. 
Będzie to skutkowało obowiązkiem przyjęcia płatności za taką fakturę w 
trybie split payment, a co za tym idzie koniecznością posiadania rachunku 
firmowego. 
Jednocześnie, jeśli Państwa kontrahent wystawi fakturę z taką adnotacją, 
Państwo będą zobligowani do zapłaty za nią przelewem w trybie split payment 
(z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności). 
  
W związku z faktem, iż jednocześnie zmieniono przepisy dotyczące możliwości 
regulowania prawie wszystkich podatków oraz opłat z tytułu ZUS z rachunku 
VAT oraz możliwość dokonywania przelewów zbiorczych w trybie split 
payment najprostszą rekomendacją od 01.11.2019 roku jest dokonywanie wszystkich 
płatności związanych z działalnością gospodarczą w trybie podzielonej 
płatności. 
Jest to jednak tylko rekomendacja. 
Obowiązek taki wystąpi tylko w sytuacji jeśli na fakturze znajdzie się taka adnotacja ( czyli 
faktura opiewa na kwotę przynajmniej 15000 PLN i choć jeden towar albo usługa 
znajdujące się na fakturze pochodzą z załącznika numer 15) 
  
Temat jest dosyć skomplikowany. 
W razie wątpliwości proszę o kontakt, najlepiej mailowy. 
  



 

 

  
  
  

Poz. Symbol 

PKWiU 

Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

 1 05.10.1

0.0 

Węgiel kamienny 

 2 05.20.1

0.0 

Węgiel brunatny (lignit) 

 3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

 4 19.10.1

0.0 

Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; 

węgiel retortowy 

 5 19.20.1

1.0 

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 

 6 19.20.1

2.0 

Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) 

 7 ex 

20.59.1

2.0 

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty 

chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - 

wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

 8 ex 

20.59.3

0.0 

Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie 

kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych 

 9 ex 

22.21.3

0.0 

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, 

nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia 

typu stretch 

 10 24.10.1

2.0 

Żelazostopy 

 11 24.10.1

4.0 

Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

 12 24.10.3

1.0 

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali 

niestopowej 

 13 24.10.3

2.0 

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali 

niestopowej 

 14 24.10.3

5.0 

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 

elektrotechnicznej 

 15 24.10.3

6.0 

Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 

elektrotechnicznej 

 16 24.10.4

1.0 

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali 

niestopowej 



 

 

 17 24.10.4

3.0 

Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 

elektrotechnicznej 

 18 24.10.5

1.0 

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 

 19 24.10.5

2.0 

Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali 

stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

 20 24.10.6

1.0 

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali 

niestopowej 

 21 24.10.6

2.0 

Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, 

ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały 

skręcone 

 22 24.10.6

5.0 

Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej 

stali stopowej 

 23 24.10.6

6.0 

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na 

gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po 

walcowaniu zostały skręcone 

 24 24.10.7

1.0 

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 

 25 24.10.7

3.0 

Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 

 26 24.20.1

1.0 

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 

gazu, bez szwu, ze stali 

 27 24.20.1

2.0 

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju 

stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

 28 24.20.1

3.0 

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez 

szwu, ze stali 

 29 24.20.3

1.0 

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 

gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

 30 24.20.3

3.0 

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, 

spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

 31 24.20.3

4.0 

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, 

spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

 32 24.20.4

0.0 

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

 33 24.31.1

0.0 

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali 

niestopowej 

 34 24.31.2

0.0 

Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej 

stali stopowej 

 35 24.32.1

0.0 

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

niepokrywane 



 

 

 36 24.32.2

0.0 

Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 

 37 24.33.1

1.0 

Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali 

niestopowej 

 38 24.33.2

0.0 

Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 

 39 24.34.1

1.0 

Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

 40 24.41.1

0.0 

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku 

 41 ex 

24.41.2

0.0 

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, 

z zastrzeżeniem poz. 43 

 42 24.41.3

0.0 

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 

proszku 

 43 bez 

względ

u na 

symbol 

PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

 44 ex 

24.41.4

0.0 

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej 

niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

 45 ex 

24.41.5

0.0 

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro 

lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione 

inaczej niż do stanu półproduktu 

 46 24.42.1

1.0 

Aluminium nieobrobione plastycznie 

 47 24.43.1

1.0 

Ołów nieobrobiony plastycznie 

 48 24.43.1

2.0 

Cynk nieobrobiony plastycznie 

 49 24.43.1

3.0 

Cyna nieobrobiona plastycznie 

 50 24.44.1

2.0 

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

 51 24.44.1

3.0 

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne 

miedzi 

 52 24.44.2

1.0 

Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 



 

 

 53 24.44.2

2.0 

Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

 54 24.44.2

3.0 

Druty z miedzi i jej stopów 

 55 24.45.1

1.0 

Nikiel nieobrobiony plastycznie 

 56 ex 

24.45.3

0.0 

Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości 

zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali 

nieszlachetnych 

 57 ex 

25.11.2

3.0 

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. 

z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali 

 58 ex 

25.93.1

3.0 

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka 

rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali 

 59 ex 

26.11.3

0.0 

Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

 60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania 

danych 

 61 ex 

26.20.2

1.0 

Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

 62 ex 

26.20.2

2.0 

Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

 63 ex 

26.30.2

2.0 

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - 

wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 

 64 26.40.2

0.0 

Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub 

aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

 65 ex 

26.40.6

0.0 

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem 

telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier 

zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z 

wyłączeniem części i akcesoriów 

 66 26.70.1

3.0 

Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

 67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części 

 68 28.11.4

1.0 

Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie 

iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych 



 

 

 69 ex 

28.23.2

6.0 

Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą 

drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania 

danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

 70 ex  29.3

1.10.0 

Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju 

stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub 

pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych 

przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych 

 71 29.31.2

1.0 

Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne 

koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 

 72 29.31.2

2.0 

Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe 

prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych 

 73 29.31.2

3.0 

Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia 

zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w 

pojazdach 

 74 29.31.3

0.0 

Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 

 75 29.32.2

0.0 

Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria 

nadwozi 

 76 29.32.3

0.0 

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

 77 30.91.2

0.0 

Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 

 78 ex 

32.12.1

3.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i 

srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i 

części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. 

niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części 

biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 

 79 38.11.4

9.0 

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje 

pływające 

 80 38.11.5

1.0 

Odpady szklane 

 81 38.11.5

2.0 

Odpady z papieru i tektury 

 82 38.11.5

4.0 

Pozostałe odpady gumowe 

 83 38.11.5

5.0 

Odpady z tworzyw sztucznych 

 84 38.11.5

8.0 

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 

 85 38.12.2

6.0 

Niebezpieczne odpady zawierające metal 



 

 

 86 38.12.2

7 

Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie 

galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 

 87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 

 88 38.32.3

1.0 

Surowce wtórne ze szkła 

 89 38.32.3

2.0 

Surowce wtórne z papieru i tektury 

 90 38.32.3

3.0 

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 

 91 38.32.3

4.0 

Surowce wtórne z gumy 

 92  Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu 

silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

 93  Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym 

 94 ex 

58.29.1

1.0 

Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD 

 95 ex 

58.29.2

9.0 

Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD 

 96 ex 

59.11.2

3.0 

Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. 

nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

 97 bez 

względ

u na 

symbol 

PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 

2538 oraz z 2019 r. poz. 730) 

 98 41.00.3

0.0 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

(prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem 

istniejących budynków) 

 99 41.00.4

0.0 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 

(prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem 

istniejących budynków) 

 100 42.11.2

0.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych 

dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 

 101 42.12.2

0.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei 

podziemnej 

 102 42.13.2

0.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 



 

 

 103 42.21.2

1.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 

 104 42.21.2

2.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając 

prace pomocnicze 

 105 42.21.2

3.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych 

(kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania 

wody  i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 

 106 42.21.2

4.0 

Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem 

zbiorników septycznych 

 107 42.22.2

1.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

 108 42.22.2

2.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

 109 42.22.2

3.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

 110 42.91.2

0.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i 

związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 

 111 42.99.2

1.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i 

górniczych 

 112 42.99.2

2.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 

 113 42.99.2

9.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 114 43.11.1

0.0 

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

 115 43.12.1

1.0 

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem 

robót ziemnych 

 116 43.12.1

2.0 

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz 

przemieszczaniem ziemi 

 117 43.13.1

0.0 

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-

inżynierskich 

 118 43.21.1

0.1 

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących 

bezpieczeństwu 

 119 43.21.1

0.2 

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 

 120 43.22.1

1.0 

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych 

i odwadniających 

 121 43.22.1

2.0 

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 



 

 

 122 43.22.2

0.0 

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

 123 43.29.1

1.0 

Roboty związane z zakładaniem izolacji 

 124 43.29.1

2.0 

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

 125 43.29.1

9.0 

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 126 43.31.1

0.0 

Roboty tynkarskie 

 127 43.32.1

0.0 

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

 128 43.33.1

0.0 

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

 129 43.33.2

1.0 

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, 

granitem lub łupkiem 

 130 43.33.2

9.0 

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając 

tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 

 131 43.34.1

0.0 

Roboty malarskie 

 132 43.34.2

0.0 

Roboty szklarskie 

 133 43.39.1

1.0 

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

 134 43.39.1

9.0 

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 135 43.91.1

1.0 

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

 136 43.91.1

9.0 

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

 137 43.99.1

0.0 

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych 

 138 43.99.2

0.0 

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

 139 43.99.3

0.0 

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

 140 43.99.4

0.0 

Roboty betoniarskie 

 141 43.99.5

0.0 

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 



 

 

 142 43.99.6

0.0 

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 

 143 43.99.7

0.0 

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów 

prefabrykowanych 

 144 43.99.9

0.0 

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

 145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 

 146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z 

wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

 147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

 148 ex 

45.40.1

0.0 

Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – 

wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli 

 149 ex 

45.40.2

0.0 

Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż 

części i akcesoriów do motocykli 

 150 ex 

45.40.3

0.0 

Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich 

– wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.  Jednolity rachunek podatnika. 
( Informacja ze strony Dziennik Gazeta Prawna) 
 
 Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i płatnicy będą się rozliczać z fiskusem za pośrednictwem 
własnych, indywidualnych rachunków bankowych. Na początek dzięki nim będzie można 
regulować PIT, CIT, VAT, oraz należności niepodatkowe. 
 

 
Indywidualne konto będzie przypisane do każdego podatnika (jeżeli pełni on też rolę 
płatnika, to będzie korzystał z tego samego rachunku). To w skarbówce nowe, rewolucyjne 
rozwiązanie, ale podobne funkcjonuje już przy opłacaniu składek na ubezpieczenia 
społeczne i tu dobrze się sprawdziło. Teraz przyszedł czas uproszczenia w rozliczeniach z 
fikusem. Wprowadza je ustawa z 4 lipca br. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych 
ustaw, w tym ordynacji podatkowej, która czeka na podpis prezydenta. Nowe rozwiązane 
zapisane zostało właśnie w ordynacji podatkowej (dodawany art. 61b). 
 
 
Dziś jest tak, że każdy z 400 urzędów skarbowych posiada swoje własne rachunki bankowe, 
przy czym każdy z nich dysponuje kilkoma numerami kont, które są dedykowane do wpłat 
konkretnych podatków, np. PIT, VAT, PCC. W praktyce oznacza to, że zmiana adresu 
zamieszkania lub siedziby podatnika wiąże się również z modyfikacją numerów kont, na 
które musi on wpłacać swoje podatki. Po zmianach ten problem zniknie, a rozliczenie z 
fiskusem zostanie znacznie uproszczone. 
Bez pomyłek 
Od 1 stycznia 2020 r. podatnikom oraz płatnikom zostanie udostępniony indywidualny 
rachunek podatkowy. Na razie za jego pomocą będzie można wpłacać należności z tytułu 
PIT, CIT, VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. 
Docelowo na indywidualne rachunki będzie można wpłacać wszystkie należności na rzecz 
skarbówki (niewykluczone, że już od 2021 r.). 
 

 
źródło: DGP 
 
Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu zmian argumentowało, że takie 
rozwiązanie uprości rozliczenia podatników, a ponadto zminimalizuje ryzyko 
nieprawidłowego przekazania wpłat. Zyskają więc na tym też same urzędy skarbowe. 
Centralny system 
Indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych wpisuje się w szersze działania 
Ministerstwa Finansów mające upraszczać kontakt ze skarbówką. Chodzi m.in. o 
wdrożenie jednej bazy o podatnikach Poltax Plus, dzięki której podatnik będzie mógł 
załatwić swoją sprawę podatkową w dowolnym urzędzie skarbowym. Aby podatnicy mogli 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/podatki
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/budzet-panstwa


 

 

skorzystać z ułatwień, potrzebne są jeszcze zmiany w przepisach. Resort finansów pracuje 
też nad projektem e-Urząd Skarbowy. Chodzi o zbudowanie nowego serwisu informacyjno-
transakcyjnego MF. Idea jest taka, żeby po zalogowaniu podatnik miał dostęp do 
informacji podatkowych i mógł online załatwić sprawy urzędowe dotyczące danin. Projekt 
ma być zrealizowany w ciągu trzech lat, ale poszczególne jego elementy będą wdrażane 
stopniowo. Pisaliśmy o tym w artykule „E-konto podatnika zadziała jak profil w banku” 
(DGP nr 120/2019). 
Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie udostępniany podatnikom za 
pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów, po podaniu identyfikatora 
podatkowego (w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 
lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest to numer PESEL, natomiast w 
przypadku pozostałych podmiotów – NIP). Resort chce w tym celu udostępnić specjalny 
formularz (na stronie podatki.gov.pl), który umożliwi sprawdzenie nowego numeru konta. 
 
Będzie go także można uzyskać w urzędzie skarbowym. 
Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego ma być zgodna z formatem 
numeru rachunku bankowego i będzie zawierała: 

 • sumę kontrolną; 

 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 

 • identyfikator podatkowy. 
Indywidualny rachunek bankowy będzie wykorzystywany wyłącznie do wpłat i identyfikacji 
podmiotu, który uregulował podatek. Rachunek nie będzie natomiast zawierał historii 
takich wpłat. Na razie, aby dowiedzieć się o saldzie rozliczeń, trzeba będzie udać się do 
urzędu skarbowego. Docelowo będzie je można sprawdzić, logując się na swój profil na 
Portalu Podatkowym – który zostanie utworzony w ramach projektu e-Urząd Skarbowy 
(patrz ramka). 
Na takie konto fiskus nie będzie też dokonywał zwrotów nadpłaty. Tak jak do tej pory będą 
one trafiać na rachunki bankowe zgłaszane przez podatników urzędom skarbowym. 
Najstarsze zobowiązania 
Zmodyfikowana zostanie zasada dotycząca zaliczania wpłat na zobowiązania podatkowe 
(art. 62 par 1 ordynacji podatkowej). Z dokonywanych wpłat w pierwszej kolejności będą 
pokrywane zaległości z najwcześniejszym terminem płatności – we wskazanym przez 
podatnika rodzaju podatku. Natomiast gdy zabraknie takiego wskazania, to wpłata będzie 
zaliczana na poczet zaległości z najstarszym terminem płatności spośród wszystkich 
zaległości podatnika (w różnych podatkach). 
Dziś może on określić dokładnie, które zobowiązania chce pokryć. Odtąd takiej możliwości 
już nie będzie i automatycznie zadziała zasada opisana wyżej. 
Do czasu objęcia nowym rozwiązaniem wszystkich podatków nie zmienią się formatki 
przelewów podatkowych (dostępnych na internetowych kontach bankowych). Nadal będzie 
można wskazać jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata. W praktyce odnośnie VAT, 
PIT i CIT – nie będzie to jednak brane pod uwagę. 
Zmiana może rodzić pewne niebezpieczeństwa. Powstaje bowiem wątpliwość – jak w 
praktyce będą traktowane należności wynikające z decyzji nieostatecznych. Czy fiskus z 
bieżących wpłat będzie w pierwszej kolejności pokrywał zobowiązania z nich wynikające. 
To natomiast byłoby wątpliwe – ponieważ podatnicy mogą, ale nie muszą ich pokryć i nie 
powinni być do tego zmuszani (patrz komentarz w ramce). 
OPINIA 
Zobowiązania z decyzji ostatecznych nie mogą być regulowane z automatu 
Michał Goj, doradca podatkowy i partner w EY 
Zmiany idą w dobrym kierunku, chociaż nie mają aż takiego znaczenia w erze przelewów 
elektronicznych. System bankowy automatycznie wybiera rachunek, na który 
przedsiębiorca jako podatnik lub płatnik ma uregulować zobowiązanie. Zmiany mogą 
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pomóc szczególnie małym podatnikom, którzy często zmieniają miejsce zamieszkania, a 
tym samym właściwość miejscową urzędu. 
Uwagę zwraca jednak nowe brzmienie art. 62 par 1 ordynacji podatkowej. Dziś podatnik, 
wpłacając pieniądze (na konto określonego podatku), może określić, jakie zobowiązanie 
wobec fiskusa chce pokryć. Od przyszłego roku, gdy wejdą w życie przepisy o 
indywidualnych rachunkach bankowych, to się zmieni. Za pośrednictwem jednego konta 
będzie bowiem można uregulować różne daniny, a podatnik będzie mógł wskazać tylko, 
którą z nich reguluje. Nie będzie mógł natomiast wskazać konkretnego zobowiązania, jeżeli 
ma zaległości wobec fiskusa. Przelew automatycznie pokryje najstarsze zobowiązanie. 
Powstaje tu pewne niebezpieczeństwo. Chodzi o decyzje nieostateczne, z których wynika 
zobowiązanie. Podatnik może je uregulować bądź nie. Mam nadzieję, że w tym przypadku 
wpłaty nie będą pokrywać automatycznie tych kwot. 
Dobrze więc, aby Ministerstwo Finansów pomyślało o tym na etapie tworzenia systemu. 
Również same organy podatkowe powinny zostać na to uczulone. 
Podobnie jak w ZUS 
Podobne rozwiązanie sprawdziło się w przypadku jednego konta dla składek ZUS. Dla 
przypomnienia, od 2018 r. każdy przedsiębiorca posiada tam indywidualne konto, na które 
wpłaca wszystkie składki. Wcześniej funkcjonowały różne konta bankowe ZUS, oddzielnie 
dla wpłat z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, funduszy pracy, 
gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz emerytur pomostowych. 
Po zmianie firmy nie mogą już wskazać, jakie zobowiązanie chcą uregulować. ZUS sam 
dzieli wpłacone środki na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Co więcej, w pierwszej 
kolejności pokrywane są najstarsze zaległości. W ciągu pół roku funkcjonowania tego 
rozwiązania zaległości z tytułu nieterminowych wpłat spadły z 29,63 mld zł do 27 mld zł. W 
przypadku aktywnych płatników różnica ta była jeszcze większa – łączna kwota ich długu 
zmniejszyła się z 14 mld do 10,7 mld zł. Pisaliśmy o tym np. w artykule „E-składka przynosi 
efekty. Firmy spłacają swoje długi” (DGP nr 144/2018).  
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