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aktualizowany na 

bieżąco (dni robocze, 

raz na dobę)

zawiera m.in. datę 

rejestracji bądź 

odmowy rejestracji, 

wykreślenia, 

przywrócenia, 

numery rachunków 

bankowych

obejmuje okres 

5 lat

prowadzony 

elektronicznie, 

udostępniany w BIP

dane wyłączone 

z tajemnicy 

skarbowej



skutkuje odpowiedzialnością 

solidarną za zaległości 

sprzedawcy (proporcjonalnie)

nie stosuje się, gdy podatnik 

zawiadomił Naczelnika US o 

dokonanym przelewie w 

terminie 3 dni od dnia 

zlecenia przelewu

nie stosuje się, gdy zapłaty 

dokonano przy użyciu split 

payment

dotyczy również płatności 

dotyczących kosztów 

zaliczonych do kup przed 

dniem wejścia w życie 

nowelizacji

konieczna zmiana umów?



nie stanowi kosztu uzyskania 

przychodów

sankcji nie stosuje się, gdy 

podatnik zawiadomił 

Naczelnika US o dokonanym 

przelewie w terminie 3 dni od 

dnia zlecenia przelewu

sankcja dotyczy wyłącznie 

transakcji z podatnikami VAT 

czynnymi

konieczność zmniejszenia KUP 

(gdy najpierw zaliczono do 

KUP, a potem nastąpiła 

płatność) bądź zwiększenia 

przychodów (gdy nie można 

zmniejszyć KUP)



Sankcje - podsumowanie

Płatność dokonana na inny rachunek niż podany w wykazie podatników VAT

Rodzaj sankcji Odpowiedzialność solidarna NKUP

Wyłączenie sankcji Zawiadomienie US Zawiadomienie US

Split payment



•dane podatnika (nabywcy dokonującego 

płatności)

•dane wystawcy faktury

•numer rachunku, na który dokonano 

zapłaty

•kwotę zapłaty

•dzień zlecenia przelewu

Zawiadomienie US 

(właściwego dla 

wystawcy faktury) 

o dokonaniu 

płatności na inny 

rachunek niż 

podany w Wykazie 

podatników VAT 

zawiera:



Weryfikacja kontrahenta w Wykazie

• interfejs programistyczny API

• metoda SEARCH – jedna informacja (np. NIP) -> uzyskuje się komplet 

informacji o kontrahencie

• metoda CHECK – trzy informacje (np. NIP/REGON, nr rachunku bankowego, 

dzień, na który ma być dokonana weryfikacja) -> uzyskuje się informację, 

czy podana kombinacja jest prawdziwa

• tryb tekstowy – masowe sprawdzanie rachunków bankowych kontrahentów 

(ale już nie, czy są podatnikami VAT czynnymi) – trzeba wpisać NIP i nr 

rachunku bankowego



Informacje o API: 

https://www.gov.pl/web/finanse/api-wykazu-podatnikow-vat

https://www.gov.pl/web/finanse/api-wykazu-podatnikow-vat
https://www.gov.pl/web/finanse/api-wykazu-podatnikow-vat
https://www.gov.pl/web/finanse/api-wykazu-podatnikow-vat




 Zapewnić sobie możliwość łączenia się z Wykazem (służby 
informatyczne, zewnętrzna firma)
◦ zakup oprogramowania

◦ modyfikacja systemu księgowego

 Wybór metody weryfikacji
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:

1 września 2019 r. 

NKUP/odpowiedzialność solidarna ->

1 stycznia 2020 r.: 

stosuje się do płatności dokonywanych w 

roku podatkowym zaczynającym się po 

31.12.2019 r.

stosuje się do płatności dotyczących 

kosztów zaliczonych do KUP od 1.1.2020 r. 

---> nie dotyczy opłacania kosztów 

zaliczonych do KUP przed 1.1.2020 r.
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