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TAX Alert  

 

 

Styczeń 2020 

 

Zasady korzystania z danych zawartych na białej liście 
w świetle objaśnień podatkowych z 20 grudnia 2019 r. 

20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące 

zasad korzystania z danych zawartych w wykazie podatników VAT. Celem objaśnień jest 

ułatwienie realizacji obowiązków związanych z dokonywaniem płatności na rachunki 

zawarte w wykazie, a także wyjaśnienie zasad ponoszenia przez podatników negatywnych 

konsekwencji podatkowych oraz możliwości ich uniknięcia. Zachęcamy do zapoznania 

się z podsumowaniem najważniejszych kwestii. 

CO TO JEST BIAŁA 

LISTA  

Biała lista to prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa KAS wykaz podatników 

VAT. Przy pomocy wykazu sprawdzimy informacje o statusie podmiotów: 

◼ zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako 

podatników VAT została przywrócona 

◼ w odniesieniu do których odmówiono rejestracji lub którzy zostali wykreśleni  

z rejestru jako podatnicy VAT. 

DANE ZAWARTE W 

BIAŁEJ LIŚCIE 

Biała lista zawiera informacje o podatniku, m.in. 

◼ firmę (nazwę) podatnika lub jego imię i nazwisko 

◼ NIP, KRS, REGON 

◼ adres siedziby 

◼ status rejestracji podatnika dla potrzeb VAT 

◼ numery rachunków rozliczeniowych. 

ZAPŁATA NA 

RACHUNEK Z BIAŁEJ 

LISTY 

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy, którzy dokonują na rzecz kontrahentów będących 

czynnymi podatnikami VAT płatności z tytułu transakcji, której wartość przekracza 15 

tys. zł, są, co do zasady, obowiązani do uiszczania zapłaty na rachunek 

rozliczeniowych zamieszczony na białej liście.  

KONSEKWENCJE 

BRAKU WERYFIKACJI 

KONTRAHENTA 

Dokonanie płatności na rachunek inny niż zamieszczony na białej liście naraża 

podatnika na negatywne konsekwencje podatkowe: 

◼ brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub 

konieczność zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT 

◼ odpowiedzialność solidarną z kontrahentem w VAT. Odpowiedzialność solidarna 

będzie dotyczyła tylko kwoty podatku VAT związanego z konkretną transakcją, za 

którą płatność nie została dokonana na rachunek zamieszczony na białej liście. 
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MOŻLIWOŚĆ 

UNIKNIĘCIA SANKCJI  

W przypadku dokonania płatności na rachunek spoza białej listy, podatnik, aby uwolnić 

się od negatywnych konsekwencji, powinien zawiadomić o tym fakcie w terminie 3 dni 

od daty zlecenia przelewu urząd skarbowy właściwy dla wystawcy faktury. Nabywca 

uniknie również odpowiedzialności solidarnej w VAT, jeśli dokona zapłaty należności  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

OBOWIĄZEK 

WERYFIKACJI 

Obowiązek weryfikacji z białą listą występuje m.in. w przypadku płatności dokonanych 

na: 

◼ rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo 

bankowe, prowadzone przez banki lub SKOK.  

Uwaga! Rachunki prowadzone przez banki zagraniczne, które nie posiadają  

w Polsce oddziału, nie są zamieszczone w wykazie. 

◼ rachunki wirtualne – które nie są uwidocznione w wykazie, jednak weryfikując taki 

rachunek, podatnik powinien otrzymać informację, czy jest to rachunek powiązany  

z rachunkiem rozliczeniowym zamieszczonym na białej liście  

◼ rachunki firm faktoringowych. Firmy faktoringowe często wykorzystują tzw. rachunki 

wirtualne. Wpłaty na rachunki wirtualne przypisane do rachunku rozliczeniowego 

będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy zamieszczony na białej liście 

◼ rachunki rozliczeniowe podmiotów zagranicznych, zarejestrowanych w Polsce jako 

podatnicy VAT czynni 

Uwaga! Jeżeli podmiot zagraniczny nie posługuje się dla celów danej transakcji 

polskim NIP, podatnik nie ma obowiązku badania czy rachunek, na który jest 

dokonywana płatność, jest zamieszczony w wykazie. 

◼ rachunek rozliczeniowy kontrahenta, jeżeli wskutek potrącenia wierzytelności do 

wysokości wierzytelności niższej, po stronie podatnika pozostaje kwota do zapłaty, 

a wartość całej transakcji przekracza 15 tys. zł (nawet, gdy dopłata jest niższa od 

tego limitu) 

◼ rachunek rozliczeniowy, na który zostanie wpłacona zaliczka lub rata, jeżeli wartość 

całej transakcji przekracza 15 tys. zł. 

BRAK OBOWIĄZKU 

WERYFIKACJI 

Brak obowiązku weryfikacji z białą listą, a także złożenia zawiadomienia  

o dokonaniu płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie, występuje m.in.  

w przypadku płatności dokonanych na: 

◼ rachunki własne banku lub SKOK (nie są uwidocznione w wykazie) 

◼ rachunki powiernicze i depozytowe – wpłatę na taki rachunek powinniśmy 

postrzegać bardziej jako zabezpieczenie środków do czasu realizacji umowy,  

a nie jako realizację płatności na rachunek rozliczeniowy. 

Uwaga! Jeśli wpłata na rachunek powierniczy i depozytowy została potwierdzona 

fakturą przez podatnika VAT czynnego, nabywca powinien złożyć zawiadomienie  

o dokonaniu płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie. 

◼ rachunki, na które są dokonywane płatności przez ubezpieczycieli w ramach 

likwidacji szkody 

◼ w przypadku regulowania płatności dokonywanych z wykorzystaniem 

ogólnodostępnych platform płatności prowadzonych przez operatorów, płatności 

dokonane przy użyciu kart płatniczych, platform PayPal, PayU czy DotPay nie 

stanowią płatności dokonanych przelewem. 

DATA WERYFIKACJI 

RACHUNKU 

KONTRAHENTA 

Rachunek kontrahenta należy zweryfikować z białą listą na dzień zlecenia przelewu.  

W przypadku zlecenia przelewu z odroczonym terminem płatności lub zlecenia stałego, 

dniem zlecenia przelewu będzie dzień, w którym podatnik zlecił bankowi dokonanie 

takiego przelewu. Biała lista będzie umożliwiała pobranie informacji o dacie i godzinie, 

w której podatnik dokonał sprawdzenia, czy rachunek figuruje w tym wykazie. Możliwe 

jest badanie statusu kontrahenta w wybranym momencie w historii, licząc do 5 lat 

wstecz.  
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KONTAKT Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 

 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 

mailto:wojciech.sztuba@tpa-group.pl
mailto:krzysztof.kaczmarek@tpa-group.pl
mailto:krzysztof.horodko@tpa-group.pl
mailto:krzysztof.dziekonski@tpa-group.pl
mailto:malgorzata.dankowska@tpa-group.pl
mailto:damian.kubis@tpa-group.pl
mailto:ewa.znamierowska@tpa-group.pl
mailto:lukasz.korbas@tpa-group.pl
mailto:iga.kwasny@tpa-group.pl
mailto:monika.tuzimek@tpa-group.pl

