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Odwrotne obciOdwrotne obciążenie VAT zostanie zastenie VAT zostanie zastąpione mechanizmem podzielnej ppione mechanizmem podzielnej płatnoatnościci

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia VAT / Wiążące Informacje stawkowe

13 września ogłoszono tekst ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), w którym dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w

zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług zastzastąpiony zostapiony został tzw. tzw.

mechanizmem podzielonej pmechanizmem podzielonej płatnoatności.ci.

Zmiany wchodzZmiany wchodzą w  w życie z dniem 1 listopada ycie z dniem 1 listopada 2019 r.2019 r.



Załącznik nr 15 do ustawy zawiera wykaz usług i towarów objętych tzw. mechanizmem odwróconego obciążenia - do

tych najczęściej stanowiących przedmiot zamówień publicznych możemy zaliczyć m.in:

telefony komórkowe,
komputery,
telewizory,
aparaty fotogra czne,
kamery cyfrowe,
węgiel kamienny i brunatny,
olej opałowy,
paliwa,
różnego rodzaju roboty budowlane,

Przepisy przejPrzepisy przejścioweciowe

Przepisy przejściowe zawarte w art. 15 ww. ustawy regulują obowiązki zamawiającego w postępowaniach, w których

przedmiot był objęty zakresem załącznika nr 15, wszczętymi przed dniem wejścia w życie ustawy.

ZamawiajZamawiający w takich postcy w takich postępowaniach bpowaniach będzie miadzie miał obowi obowiązekzek :

wezwania wykonawców, którzy składając oferty poinformowali, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór ich

ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku

od towarów i usług, do podania:

informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu zamówienia
publicznego, obowiązku podatkowego na nowych zasadach;
nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz ich wartości bez kwoty podatku;
kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, o ile nie wynika to z
treści złożonej oferty.

Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego poda informację o możliwości powstania u niego, w

przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej

płatności - zamawiający doliczy do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy w przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem

wejścia w życie tej ustawy kwota wynagrodzenia wykonawcy z tych umów ulega podwyższeniu o kwotę podatku od

towarów i usług, którą wykonawca obowiązany będzie rozliczyć w miejsce zamawiającego na podstawie przepisów tej

ustawy.

Podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa powyżej, będzie miało zastosowanie tylko w odniesieniu do

wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu wejścia w życie w/w

ustawy.

WiWiążąca Informacja stawkowaca Informacja stawkowa

Ustawa ta wprowadza również nowy rodzaj decyzji wydawanej na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy

towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, zwany - wiążącą
informację stawkową (WIS).

WIS jest wydawana na wniosek m. in. zamawiajWIS jest wydawana na wniosek m. in. zamawiającegocego  w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem

publicznym.



WIS jest instrumentem o charakterze ochronnymWIS jest instrumentem o charakterze ochronnym , który wiąże organy podatkowe względem podmiotu, dla którego jest

wydawana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy (art. 42c ust. 1 ustawy o VAT). Oznacza

to, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np. wysokości stawki podatkowej stosowanej w

oparciu o uzyskaną WIS, o ile sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w WIS.


