
Zapraszamy na szkolenie  

Zmiany podatkowe 2019/2020 

 

Zasadnicze zmiany dotyczą III głównych części  

1. Wprowadzenie Białej Listy Podatników 

1 września 2019 r. zaczęła działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz 

informacji o podatnikach VAT. Do 31.12.2019 lista daje możliwość sprawdzenia 

danych i „uporządkowania” ich w systemie. Wszystkich naszych klientów prosimy 

w związku z tym o weryfikację swoich danych. Negatywne konsekwencje będą 

stosowane od 01.01.2020 r.  

Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników VAT? 

 Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. 

 Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub 

przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych 

decyzji. 

 Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu 

kontrahentowi. 

Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”). Dostępna 
jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
 

2. Zmiany w VAT (od 01.11.2019), w tym  

 konieczność rejestracji do VAT nowych grup podatników (likwidacja zwolnień dla 

sprzedaży kosmetyków, elektroniki, części zamiennych) 

 likwidacja „Odwrotnego Obciążenia”  

 wprowadzenie przymusowego „Mechanizmu Podzielonej Płatności” – również dla 

nie VAT-owców! 

 zmiany w kasach fiskalnych i faktury do paragonów 

 obowiązek posiadania rachunku „firmowego” 

 zmiany w zakupach od rolników ryczałtowych 

 nowe zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości 

 nowe informacje JPK VDEK i ich zawartość  

 

3. Odpowiedzialność solidarna kontrahentów i sankcje związane z 

wprowadzonymi zmianami  

 zakaz zaliczania w koszty błędnie opłaconych faktur 

 sankcja 100% VAT za źle wystawione dokumenty 

 nowe kary w KKS 

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/


 
 

Termin szkolenia (do wyboru) : 
 
 Szkolenia w Dzierżoniowie (w cenie catering) 
(a)  08.10.2019  (wtorek, godz.15-21) 
(b)  19.10.2019  (sobota, godz. 9-15) 
 
 
Koszt szkolenia: 
Dla klientów Biura Alwar i Acco Mate: 
– 150 zł netto (100 za kolejną osobę z tej samej firmy) 

Dla pozostałych firm: 
- 250 zł netto (150 za kolejną osobę z tej samej firmy) 

 
Zgłoszenia z wybranym terminem prosimy przesłać do 30.09.2019  
 
(nasi klienci do swoich opiekunów,   
pozostali przedsiębiorcy na mail  Alwar@BiuroAlwar.com.pl )  
 

mailto:Alwar@BiuroAlwar.com.pl

