
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
16/06/2020 godz. 14:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

DLA BIZNESU  
 

Do siedmiu dni zwiększy się czas zgłoszenia 
rachunku na białą listę 

 
Jak podaje portal prawo.pl Ministerstwo Finansów      
opublikowało projekt rozporządzenia, w którym     
wydłuża czas – z trzech do siedmiu dni – na          
zgłoszenie wpłaty na rachunek spoza białej listy       
podatników.  

Przypominamy! Od 1 stycznia 2020 r. dokonanie       
płatności należności wynikającej z otrzymanej     
faktury, wystawionej przez podatnika VAT czynnego,      
dotyczącej transakcji na kwotę powyżej 15 tys.       
złotych na inny rachunek bankowy niż zamieszczony       
w wykazie podatników, powoduje sankcje w kosztach       
uzyskania przychodu. Aby uniknąć konsekwencji,     
konieczne jest zawiadomienie fiskusa o dokonanym      
przelewie. Zawiadomienie na druku ZAW-NR - co do        
zasady - musi być złożone w ciągu trzech dni. W          
drodze wyjątku, w czasie epidemii koronawirusa      
termin ten został wydłużony do 14 dni. W czwartek         
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt    
rozporządzenia, z którego wynika, że zgłoszeń trzeba       
będzie dokonywać w ciągu siedmiu dni. MF       
proponuje również wprowadzenie zmiany właściwości     
naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być       
składane zawiadomienie, z właściwego dla     
sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność. Ma       
to ułatwić składanie zawiadomień. 

Krajowa Informacja Skarbowea w majowej     
interpretacji nr 0111-KDIB1-1.4010.76.2020.1.BK   
informuje, że jeżeli podatnik, który dokona płatności       
na konto kontrahenta nie widniejące na białej liście        
podatników VAT, nie będzie musiał za każdym razem        
zgłaszać tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego       
właściwego dla wystawcy faktury. W związku z tym        
wystarczy jedno zgłoszenie do jednego rachunku      
danego kontrahenta. Kolejne płatności na ten rachunek       
mogą być dokonywane bez wymaganego     
zawiadomienia. 

Jak jednak potwierdza Izabela Rutkowska, doradca      
podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax,      
takie podejście nie ma potwierdzenia w przepisach.       
Podkreśla, że przepis art. 117ba par 3 ordynacji        

podatkowej uzależnia brak sankcji od złożenia      
zawiadomienia naczelnikowi urzędu skarbowego o     
zapłacie na rachunek spoza listy. – Czytając tę        
regulację wprost, wynika z niej, że każda wpłata na         
rachunek niewskazany na białej liście skutkuje      
sankcjami, jeżeli płatność nie zostanie zgłoszona. 

Zawiadomienie można złożyć: 

● za siebie, 
● za inną osobę fizyczną, 
● za inny podmiot, który nie jest osobą fizyczną. 

Aby złożyć zawiadomienie w imieniu innych      
podatników, trzeba posiadać pełnomocnictwo ogólne     
(PPO-1) lub szczególne (PPS-1). Nie jest konieczne       
posiadanie pełnomocnictwa do składania deklaracji     
drogą elektroniczną (UPL-1). 

Zawiadomienie można złożyć w formie     
elektronicznej. System podpowie urząd skarbowy, do      
którego należy złożyć ZAW-NR, tj. właściwy dla       
wystawcy faktury. Aby wysłać zawiadomienie     
ZAW-NR elektronicznie, konieczne jest posiadanie     
podpisu zaufanego. 

Mechanizm faktycznej straty w Tarczy PFR 

Regulamin PFR dla dużych Przedsiębiorstw wciąż      
budzi wiele kontrowersji. Jedną z nich jest kwota        
umorzenia zależna od poziomu “faktycznej straty”      
(ujemnej EBITDA) przez 6 mies. Państwa i nasze        
wątpliwości wzbudziły sytuacje, w których     
przedsiębiorstwo w ciągu 6 wspomnianych w      
regulaminie mies. - w trzech pierwszych      
wygenerowało stratę, w kolejnych natomiast ją      
odrobiło. Regulamin PFR nie wyjaśnia tej kwestii.       
Odpowiedź znajdziemy dopiero w dokumencie     
źródłowym jakim jest decyzja KE. Mechanizm      
faktycznej straty opisują tam punkty od (30) do (43) . 

Co istotne w decyzji KE nigdzie nie pada “okres 6          
mies.”, a jedynie ograniczenie, w którym okres       
kompensacji możemy liczyć maksymalnie do 31      
sierpnia. W innym wypadku jest on liczony       
indywidualnie na podstawie miesięcy, w których      
występowała jedna z czterech wymienionych w      
dokumencie przesłanek (są to m.in przymusowe      
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zamknięcie przedsiębiorstwa lub ujemna EBITDA).     
Oznacza to, że na podstawie decyzji KE obliczanie        
“faktycznej straty” powinno następować wyłącznie na      
podstawie miesięcy, w których te przesłanki są       
spełnione niezależnie od późniejszego ewentualnego     
odrobienia straty.  

Oczywiście nadal musimy pamiętać, że głównym      
wiążącym dla przedsiębiorców dokumentem jest     
umowa i regulamin. 

UWAGA! Decyzję KE dla pierwszej części Tarczy       
PFR dla dużych firm w wersji ang. Znajdą Państwo         
TUTAJ. Warto ją znać, gdyż wg zapisów regulaminu        
wchodzi ona w skład “Dokumentów Programowych”.      
W wielu punktach, również w bardziej szczegółowy       
sposób niż regulamin, opisuje wiele mechanizmów      
działania Tarczy Finansowej dla Dużych     
Przedsiębiorstw.  

Wyszukiwarkę pozostałych decyzji KE dotyczącej     
tarczy prf znajdą Państwo TUTAJ. W celu       
wyszukania decyzji ważnych dla Polski wystarczy      
tytule wpisać “Poland”. 

Źródło: gov.pl,prawo.pl, ec.europa.eu 
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https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202023/285705_2161296_70_2.pdf
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

