
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAX ALERT: Zagraniczne rachunki bankowe a tzw. „biała lista podatników VAT” 

 

Od 1 stycznia 2020 roku, przed dokonaniem płatności za fakturę VAT podatnik będzie 

zobowiązany pod groźbą sankcji podatkowej do zweryfikowania, czy numer rachunku bankowego 

sprzedawcy (zarejestrowanego w Polsce do celów VAT), jest zgodny z rachunkiem bankowym 

ujawnionym w centralnym wykazie podatników VAT (na tzw. „Białej liście podatników VAT”).  

 

Niniejszym chcielibyśmy poinformować, że na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że 

rachunki bankowe inne niż prowadzone w polskich bankach nie będą opublikowane na „białej 

liście” podatników VAT (link do wykazu: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka). Ostatecznie na „białej liście” zostaną upublicznione jedynie niektóre rachunki 

bankowe, które jednocześnie przed zamieszczeniem w wykazie, będą musiały być potwierdzone 

przez tzw. System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR). 

 

W związku z powyższym płatność za fakturę VAT powyżej 15.000 zł1 na rachunek bankowy 

kontrahenta inny niż wskazany na „białej liście” podatników VAT (np. na zagraniczny rachunek 

bankowy), będzie pociągała za sobą następujące sankcje podatkowe: 

 

• ryzyko poniesienia odpowiedzialności solidarnej za ew. zaległości podatkowe 

kontrahenta2 oraz 

 

• brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej 

kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie; dotyczy to 

wyłącznie podatników podlegających opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym. 

(podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych). 

 

 

 

                                                 
1 Powyższa regulacja ma zastosowanie jedynie do transakcji B2B, które są związane z konkretną dostawą 
lub usługą, a ich wartość przekracza kwotę w wys. 15.000 zł. Przy czym kwota ta dotyczy jednorazowej 
wartości transakcyjnej, niezależnie od liczby dokonanych płatności. Przez pojęcie jednorazowej wartości 
transakcyjnej rozumie się całkowitą wartość zobowiązań wynikających z danej umowy, w której przedmiot i 
kwota dostaw/usług są z góry ustalone. 
 
2 Nabywca ponosi odpowiedzialność solidarną za zaległości w podatku VAT swojego kontrahenta, ale 
jedynie w tej części podatku VAT proporcjonalnie przypadającej na zrealizowaną na jego rzecz dostawę lub 
usługę.    

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


 

 

Ustawodawca przewidział tylko dwie możliwości, aby uwolnić się od ww. konsekwencji: 

 

• płatność zostanie dokonana za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (Split 

Payment) – wyłącza tylko odpowiedzialność solidarną za ew. zobowiązania podatkowe 

kontrahenta;  

 

• płatność dokonana na inny rachunek bankowy niż wskazany na „białej liście” zostanie 

zgłoszona najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu do naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego dla sprzedawcy towaru/usługi – wyłącza odpowiedzialność 

solidarną oraz konsekwencje na gruncie podatków dochodowych (brak możliwości 

zaliczenia kosztów podatkowych); wzór zawiadomienia znajdą Państwo w załączniku do 

niniejszego pisma. 

 

Podkreślenia wymaga fakt, że brak upublicznienia rachunku bankowego na „białej liście” może 

wywołać daleko idące negatywne skutki. Istnieje bowiem ryzyko, że nabywcy usług i towarów 

zaczną odmawiać płatności za faktury z obawy przed poniesieniem odpowiedzialności solidarnej 

za ew. zaległości podatkowe oraz brakiem możliwości zaliczenia faktur zakupowych do kosztów 

podatkowych.  

 

Z tego powodu zachęcamy Państwa do otwarcia rachunków bankowych w Polsce na poczet 

transakcji podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce oraz zgłoszenie ww. rachunków do 

właściwego urzędu skarbowego w celu zamieszczenia ich na „białej liście” podatników VAT.  

 

Gdyby jednak nie zdecydowali się Państwo na otwarcie konta bankowego w Polsce, w załączeniu 

znajdą Państwo wzór zawiadomienia w języku polskim i angielskim wraz ze wszystkim 

niezbędnymi danymi wymaganymi do przedłożenia zgłoszenia do właściwego urzędu 

skarbowego. Niniejsze zawiadomienie mogą Państwo także załączać np. do każdej faktury 

sprzedażowej, aby umożliwić kontrahentowi złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności za 

fakturę na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” w ciągu 3 dni od dnia dokonania przelewu. 

 

*** 

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że obecnie Ministerstwo Finansów proceduje zmianę 

powyższych przepisów w odniesieniu do wydłużenia terminu na złożenie zawiadomienia z 3 dni 

do 7 dni oraz o możliwości jego złożenia w formie elektrycznie.   

 

O dalszych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.  

 


