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SPLIT PAYMENT OD LISTOPADA 2019 R., MATRYCA STAWEK VAT
OD KWIETNIA 2020 R.
Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw dotycząca min. obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności
(split payment) przy równoczesnej likwidacji krajowego odwrotnego obciążenia, która na
obowiązywać od dnia 1 listopada 2019r.
Uchwalone przepisy likwidują od dnia 1 listopada 2019r. mechanizm odwrotnego
obciążenia i wprowadzają w jego miejsce mechanizm podzielonej płatności (mpp).
Ustawodawca likwiduje więc od tej daty załączniki nr 11 i 14 do ustawy o VAT i w ich miejsce
wprowadza nowy załącznik nr 15 do ustawy, w którym zostały wymienione towary i usługi
zawarte w tych załącznikach, a także dodaje do nich towary, które do końca października 2019r.
będą objęte odpowiedzialnością solidarną. W wyniku takiego postępowania od listopada 2019r.
zostanie również zlikwidowany załącznik nr 13 do ustawy o VAT, a towary tam zawarte
zostaną dodane do załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Ponadto, do załącznika nr 15 włączone
zostaną również takie towary, które do tej pory nie mieściły się w żadnym ze wskazanych wyżej
załącznikach ustawy o VAT. Towarami tymi są (symbol PKWiU został pominięty):





















Węgiel kamienny,
Węgiel brunatny (lignit),
Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy,
Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla
brunatnego (lignitu),
Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie kamery cyfrowe,
Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub
odtwarzania dźwięku lub obrazu
Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
Akumulatory elektryczne i ich części
Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym,
z wyłączeniem części do silników lotniczych
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
Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe;
rozdzielacze; cewki zapłonowe
Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe
rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające
zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej
niesklasyfikowane
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
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Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli
Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części
i akcesoriów do motocykli
Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie
sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli
Regulacje dotyczące wprowadzenia obowiązkowego split payment w odniesieniu do
towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dotyczą
również limitów kwotowych dla obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności –
będzie to kwota 15 tys. zł brutto (a nie wartość towarów lub usług wymienionych na tej
fakturze i wyszczególnionych w załączniku nr 15). Oznacza to, że wszystkie faktury
dotyczące towarów wymienionych w załączniku Nr 15 których wartość przekracza
15 tys. zł muszą być płacone na zasadzie podzielonej płatności.
Jeżeli wskazane wyżej warunki zostaną spełnione łącznie:





nabywcą jest podatnik VAT,
nabywa towary lub usługi z załącznika nr 15,
kwota takiej faktury przekracza 15.000 zł brutto,
wówczas nabywca jest obowiązany zastosować mpp, a w konsekwencji przekazać kwotę VAT
wyszczególnioną na fakturze na rachunek VAT odbiorcy płatności. W regulacjach nie ma
zastrzeżenia, że podatnikiem tym musi być podatnik VAT czynny. Jeżeli tak, to również
podatnicy VAT zwolnieni będą zobowiązani do realizowania płatności na rzecz swoich
kontrahentów w mechanizmie podzielonej płatności, o ile ww. warunki zostaną spełnione.
Nie będzie jednak obowiązku przyjmowania płatności w mechanizmie podzielonej płatności
przez podatników VAT zwolnionych, nawet gdyby wartość faktury z towarami lub usługami
z załącznika nr 15 do ustawy o VAT przekraczała próg 15.000 zł. Jest to całkowicie zrozumiałe,
gdyż podatnicy ci wystawiając faktury nie wykazują na nich kwoty VAT, z uwagi na
korzystanie ze zwolnienia podmiotowego.
Analogicznie wypowiada się w tej sprawie Ministerstwo Finansów: „Należy również
podkreślić, że na wystawianych przez tych (zwolnionych) podatników fakturach nie wykazuje
się kwot podatku, zatem nie ma możliwości uregulowania takiej faktury w podzielonej
płatności.”.
Ponadto ustawa dotyczy skutków niewykonania obowiązku realizacji przelewu w mechanizmie
podzielonej płatności, zmian w zakresie wystawiania faktur, poprzez obowiązkowe oznaczanie
faktur realizowanych w mechanizmie podzielonej płatności – oznaczenie MPP, sankcji
z ustawy o VAT i kks za błędne oznaczanie faktur podlegających mechanizmowi podzielonej
płatności, sankcji z ustawy o VAT i kks dla nabywców nie stosujących obowiązkowego
mechanizmu podzielonej płatności, radyklanych zmian w zakresie stosowania od listopada
2019 r. solidarnej odpowiedzialności.
Ustawa wprowadza również, pod pewnymi warunkami, możliwość dokonywania płatności
zbiorczych i płatności z rachunku VAT w celu zapłaty innych zobowiązań publicznoprawnych.
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Nie mniej istotną kwestią jest stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia i mechanizmu
podzielonej płatności w okresie przejściowym, tj. w okresie październik / listopad 2019r.
Dotyczyć to będzie np. takich sytuacji jak:







faktura wystawiona w październiku, gdy obowiązek podatkowy od dostawy towarów
powstanie w listopadzie,
dostawa towarów dokonana w październiku, gdy faktura zostanie wystawiona w listopadzie,
usługa budowlana wykonana w październiku, gdy faktura (i obowiązek podatkowy powstanie
w listopadzie),
faktura (i obowiązek podatkowy) dokumentująca usługę budowlaną została wystawiona
w październiku, gdy usługa zostanie wykonana w listopadzie,
zaliczka została otrzymana w październiku i w tym miesiącu wystawiono fakturę, a czynność
zostanie wykonana w listopadzie,
zaliczka w części zostanie otrzymana w październiku i dostawa towarów w październiku,
a faktura zostanie wystawiona w listopadzie, itd.
Jak widać z przykładowych sytuacji, których potencjalna ilość jest zdecydowanie większa,
w okresie przejściowym październik/listopad 2019 r. podatnicy będą mieć dużo kłopotu
z ustaleniem prawidłowego sposobu opodatkowania takich transakcji, tym bardziej, że
nienaliczenie podatku będzie powodować zaległość podatkową, a nienależne jego odliczenie
może powodować problemy u nabywcy.
Należy również dodać, że wskazana ustawa zmieniająca ustawę o VAT nie dotyczy wyłącznie
obowiązkowego mpp, lecz także wprowadza nową matrycę stawek podatku VAT, przy
znacznym uproszczeniu systemu stawek podatku.
Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, a chodzi
przede wszystkim o uproszczenie systemu stawek podatku VAT.
Zmieniony zostanie sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT –
przewidziano odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008)
na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN – w odniesieniu do towarów) oraz aktualnej Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015 dotyczy usług).
Od 1 listopada 2019r. zaczną obowiązywać nowe stawki podatku VAT na niektóre towary
i usługi (e-booki, e-prasa, czasopisma specjalistyczne). Z tą datą mają wejść też w życie
przepisy umożliwiające uzyskiwanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) przez podatników.
Od 1 kwietnia 2020r. mają być stosowane przepisy wprowadzające nowy sposób
identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT oraz stawki VAT dotyczące pozostałych
towarów i usług.
Dla załącznika nr 15 do ustawy o VAT ustawodawca nie wprowadził nowych klasyfikacji po
zmianach następujących od 1 kwietnia 2020r. związanych ze stosowaniem do towarów i usług
nowych klasyfikacji CN i PKWiU (2015). Oznacza to, że towary i usługi wymienione
w załączniku nr 15 nawet po zmianie klasyfikacji statystycznych dla celów VAT od 1 kwietnia
2020r. będą klasyfikowane według klasyfikacji PKWiU (2008), czyli wg obecnych zasad
klasyfikacyjnych.
W związku ze zmianą przepisów, które wejdą w życie od 1 listopada 2019r. mechanizm
podzielonej płatności zasadniczo stanie się obowiązkowy przy zapłacie za towary i usługi
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wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W związku z tymi zmianami od tej
daty będzie możliwe dokonywanie zapłaty z rachunku VAT nie tylko podatku VAT, lecz
również innych podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
Zgodnie ze zmienianym w ustawie Prawo bankowe art. 62b ust. 2 pkt 2: rachunek VAT może
być obciążony wyłącznie w celu wpłaty:
a) na rachunek urzędu skarbowego:







podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów,
dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę
w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania
podatkowego,
podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za
zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za
zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za
zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,
b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października
1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019r. poz. 300, 303 i 730), oraz
należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których
obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Przyczyną rozszerzenia możliwości regulowania innych zobowiązań publicznoprawnych jest
zwiększona kwota VAT na rachunku VAT podmiotów, które przede wszystkim zajmują się
sprzedażą towarów i usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT. Podmioty te wobec braku takich
regulacji mogłyby mieć problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec budżetu państwa
pomimo posiadania środków na rachunku VAT, z którego, przy obecnych rozwiązaniach,
można jedynie płacić sam VAT.
Jak wskazuje Ministerstwo Finansów dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT
innych należności budżetowych powinno zmniejszyć ryzyko pogorszenia płynności finansowej
podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku
VAT.

NOWA MATRYCA STAWEK VAT CORAZ BLIŻEJ
Zmieniona ustawa o podatku VAT wprowadza nową matrycę stawek VAT i tzw. wiążące
informacje stawkowe. Ułożenie na nowo systemu klasyfikacji, likwidacja niektórych
pozycji z załączników do ustawy o VAT na rzecz bardziej ogólnego podejścia ma
w założeniu pomóc przedsiębiorcom – pisze Krzysztof Wiński z PwC.
Główne założenia ustawy - ustawa zakłada zastąpienie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług
z 2008r.:
 Nomenklaturą Scaloną (popularnymi CN-ami) w zakresie towarów;
 Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2015r. w zakresie usług.
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Ułożenie na nowo systemu klasyfikacji, likwidacja niektórych pozycji z załączników do
ustawy o VAT na rzecz bardziej ogólnego podejścia do klasyfikacji towarów oraz
wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS) ma w założeniu pomóc przedsiębiorcom
w rozwiązaniu ich wątpliwości w zakresie towarów i usług na gruncie VAT.
Kilka zmian – wprowadzono:
 5-proc. stawką VAT w zakresie napojów bezalkoholowych, w których udział masowy soku
owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc.,
 23-proc. stawką VAT, zamiast proponowanych wcześniej 5 proc., ma być objęte drewno
opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach,
 podmiot wnioskujący o WIS jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni, na
wezwanie organu wydającego WIS próbki towaru, gdy jest to niezbędne dla prawidłowej
klasyfikacji, gdy tego nie zrobi w terminie wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
Przedsiębiorcy powinni po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw rozpocząć proces
przekładania stosowanych klasyfikacji towarowych i usługowych na nowe systemy
klasyfikacyjne (CN w przypadku towarów oraz PKWiU 2015 w przypadku usług). Proces ten
może wymagać nieco większego zaangażowania z uwagi na fakt, że dwa odrębne systemy
klasyfikacyjne nie będę się pokrywać a wręcz będą powodować pewnego rodzaju rozwidlenia
i wątpliwości.. W tego typu przypadkach przedsiębiorcy będą mogli wystąpić o wydanie WIS.
Zakładane przez ustawodawcę pięć miesięcy może nie być wystarczające w przypadku złożenia
dużej liczby wniosków przez przedsiębiorców.

JEDEN WYKAZ PODATNIKÓW VAT
INFORMACJA MINISTERSTWA FINANSÓW







JUŻ

DOSTĘPNY

–

Od 1 września 2019r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników
VAT – to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.
Do 31 grudnia 2019r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej
15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury
jest podatnikiem VAT czynnym.
Ministerstwo Finansów informuje przedsiębiorców o wykazie w kampanii edukacyjnoinformacyjnej Bezpieczna transakcja.

Od 1 września 2019r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS) dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT. To połączony
wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych
do rejestru VAT. Wykaz to zbiór danych, które są istotne do weryfikacji kontrahentów,
bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca
uzyska wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co
działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.:






nazwę firmy lub imię i nazwisko,
numer NIP,
status,
numer REGON,
numer w KRS,
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adres firmy,
numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to
numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy
zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za
pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).
Konsekwencje rozliczania transakcji na rachunki spoza wykazu
Od 1 stycznia 2020r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej
15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie
podatników VAT.
Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku
do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za
zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje
urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.
Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej
płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy
w podatku VAT.
Brak rachunku kontrahenta w wykazie - w Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki
rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą. W Wykazie nie znajdują się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw.
ROR).
Brak rachunku w Wykazie może więc oznaczać, że kontrahent korzysta w rozliczeniach
firmowych z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR) lub nie zgłosił rachunku
rozliczeniowego, czy też rachunku imiennego w SKOK w formularzu zgłoszeniowym
CEIDG/NIP.
Aby uniknąć konsekwencji związanych z płatnościami za faktury powyżej 15 000 zł na
rachunek spoza Wykazu, przedsiębiorca powinien poinformować urząd skarbowy właściwy dla
wystawcy faktury w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza Wykazu, na który dokonał
transakcji.
Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie,
czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG
są prawidłowe. Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma
w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:



wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego
w CEIDG,
poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu
NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba
fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że wyszukiwarka Sprawdzenie statusu
podmiotu w VAT (w tym interfejs API), będzie funkcjonowała do 31 grudnia 2019 roku. Po
tym terminie usługa zostanie wyłączona.
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Status podatnika oraz jego rachunek bankowy można sprawdzić na stronie Ministerstwa
Finansów – zakładka – Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa - Portal
Podatkowy. Pojawia się tam zakładka podatki.gov.pl i Wykaz podatników VAT.

ZMIANY W OBROCIE PALIWAMI OPAŁOWYMI OD 1 WRZEŚNIA
2019 R.
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Przedsiębiorcy sprzedający paliwa opałowe nie będą pobierać i przechowywać
papierowych oświadczeń zawierających deklaracje przeznaczenia takich olejów
do celów grzewczych.
 Oświadczenia te będą składane elektronicznie w systemie SENT.
 Uczestnicy obrotu paliwami opałowymi muszą dokonać rejestracji jako tzw.
pośredniczące podmioty olejowe (sprzedawcy) lub zużywające podmioty olejowe
(nabywcy).
Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej i ogrzewa swój
dom albo budynek, lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym, od 1 września
2019r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać elektroniczny system
SENT, zamiast składania sprzedawcy papierowych oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych
olejów opałowych do celów grzewczych. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie się.


Dokonać rejestracji można:
 na Portalu PUESC lub na Portalu Podatkowym- przesyłając zgłoszenie rejestracyjne
uproszczone AKC-RU. Uwaga: usługa rejestracji na Portalu Podatkowym dla
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą będzie dostępna po 1 września
2019r.,
 w najbliższym urzędzie skarbowym, gdzie pracownicy pomogą wypełnić elektroniczny
formularz AKC-RU,
 przez złożenie zgłoszenia AKC-RU w urzędzie skarbowym – jeżeli podmiot nie może
dokonać rejestracji korzystając z formularzy elektronicznych.
Ta sama zasada dotyczyć będzie podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą i ogrzewa
swój budynek, halę produkcyjną, suszy produkty rolne lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej
olejem opałowym.
Również przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż olejów opałowych na nowych
zasadach będą musieli zarejestrować się i uzyskać status tzw. pośredniczącego podmiotu
olejowego. Sprzedaż oleju opałowego do celów opałowych z zastosowaniem dotychczasowej
stawki akcyzy będzie dopuszczalna wyłącznie na rzecz innych pośredniczących podmiotów
olejowych lub na rzecz osób i podmiotów zużywających ten olej, które zarejestrują posiadane
urządzenia grzewcze (piece) we właściwym w zakresie akcyzy, urzędzie skarbowym i uzyskają
status tzw. zużywającego podmiotu olejowego.
Zgodnie z nowymi regułami, bez względu na ilość, wszystkie transakcje olejem opałowym
przeznaczonym do celów opałowych będą musiały być rejestrowane w SENT, a odbiorca
będzie zobowiązany do potwierdzenia odbioru, ze wskazaniem ilości faktycznie odebranego
oleju.
Nowe przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020r. możliwe będzie
stosowanie dotychczasowych regulacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy handlujący olejami
opałowymi i nabywcy takich olejów mogą do końca marca 2020r. sprzedawać lub kupować
paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych
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uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Podmioty te będą też mogły
pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.
Jak to zrobić na Portalu PUESC
1. Przygotuj swój numer PESEL albo NIP, dane o producencie kotła olejowego (nagrzewnicy),
modelu, mocy i średnim rocznym zużyciu paliwa opałowego.
2. Wejdź na stronę www.puesc.gov.pl i zaloguj się na PUESC.
3. Jeżeli nie masz konta na PUESC, wybierz „UTWÓRZ KONTO”.
4. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE –ZGŁOSZENIE AKC-RU”.
5. Wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”.
6. Wypełnij formularz, sprawdź poprawność danych i zatwierdź.
7. Podpisz formularz:
• Profilem Zaufanym albo
• kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
• kwotą przychodu albo
• podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego.
8. Wyślij formularz.
Po
rejestracji
otrzymasz
„POTWIERDZENIE
PRZYJĘCIA
ZGŁOSZENIA
REJESTRACYJNEGO UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO
AKC-PR/U”. Osoba fizyczna albo podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej
i ogrzewa swój dom (albo budynek) lub korzysta z nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym od
1 września 2019r. do potwierdzania przeznaczenia tych paliw będzie wykorzystywać
elektroniczne zgłoszenie w systemie SENT, zamiast papierowych oświadczeń opałowych.
W tym celu konieczne jest zarejestrowanie się.
UWAGA!
Osoby fizyczne będą mogły też zarejestrować się korzystając z Portalu Podatkowego na stronie
www.podatki.gov.pl w zakładce „Akcyza”. Natomiast podmioty gospodarcze będą mogły
dokonać rejestracji korzystając z Portalu Podatkowego po 1 września 2019r.
Co jeśli się nie zarejestrujesz
Jeśli się nie zarejestrujesz, to nie zamówisz dostawy oleju opałowego, ponieważ nie będziesz
mógł podać sprzedawcy właściwego numeru identyfikacyjnego dla miejsca dostawy lub
urządzenia mobilnego (nagrzewnicy). UWAGA! Numery identyfikacyjne znajdziesz
w „POTWIERDZENIU
PRZYJĘCIA
ZGŁOSZENIA
REJESTRACYJNEGO
UPROSZCZONEGO W ZAKRESIE PODATKU AKCYZOWEGO AKC-PR/U”. Numery te
są przypisane do twoich miejsc zużycia lub urządzeń mobilnych.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego
i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556).
Przepisy wejdą w życie 1 września 2019 r. w zakresie elektronicznego potwierdzania odbioru,
natomiast przepisy ustawy dotyczące rejestracji wejdą w życie w dniu następującym po dniu
ogłoszenia ustawy.

ZMIANA ŚWIADECTWA PRACY OD 7.09.2019R.
Od 7 września 2019r. zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Kodeksu pracy
wprowadzone ustawą z dnia z 16.05.2019r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 1043). Znowelizowane przepisy ustawy Kodeks pracy mają m.in.
ułatwić pracownikom uzyskanie świadectwa pracy.
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Termin wydania świadectwa pracy - do tej pory, tj. do 7 września 2019r. przepisy obligowały
pracodawcę do wydania świadectwa pracy niezwłocznie. Przepisy rozporządzenia w sprawie
świadectwa pracy doprecyzowywały, że dokument ten należy wydać w dniu rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy. Od 7 września 2019r., pracodawca jest zobligowany do wydania
pracownikowi świadectwa pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pod
warunkiem, że nie nawiązuje z nim kolejnego stosunku pracy w terminie 7 dni od rozwiązania
lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.
Termin przesłania świadectwa pracy pracownikowi - niezmiennie, pracodawca ma prawo
przesłać pracownikowi świadectwo pracy w terminie 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia
stosunku pracy, jeśli z przyczyn obiektywnych wydanie tego dokumentu nie było możliwe
w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy - na pracodawcę może być nałożona
kara w wysokości od 1000 do 30000zł za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy
w terminie, tj, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do 7 września 2019r. karze
podlegało jedynie niewydanie pracownikowi świadectwa pracy.
Dłuższy termin na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy – wydłużono termin
na złożenie wniosku w sprawie sprostowania świadectwa pracy. W terminie 14 dni (a nie 7 dni)
pracownik może złożyć wniosek do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie
nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę, pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy
z żądaniem jego sprostowania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie
sprostowania świadectwa pracy.
Prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy –
w przypadku, w którym pracodawca nie powiadomi pracownika o odmowie sprostowania
świadectwa pracy i nie dokona jego sprostowania, pracownik ma prawo wystąpienia do sądu
pracy z żądaniem jego sprostowania w każdym czasie.
Prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy - w przypadku
niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo
wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa
pracy. Natomiast jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko
niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe,
pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia
do otrzymania świadectwa pracy.
W treści świadectwa pracy należy zmienić od 7 września 2019r. informację dotyczącą terminu
na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądania jego
sprostowania do sądu pracy z 7 na 14 dni.
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