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Szanowni Państwo, 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wejściu w życie przepisów dotyczących obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności (MPP), czyli tzw. obowiązkowego split payment dla wybranych grup 
towarów i usług ze skutkiem od 1 listopada 2019 roku. Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa 
przydatne. 
  
Zespół Mac Auditor 
 
 

*    *    * 
 

Mechanizm podzielonej płatności (MPP lub split payment) wszedł w życie od 1 lipca 2018 r. jako dobrowolna 
forma płatności za towary lub usługi pomiędzy podatnikami VAT.  Zgodnie z dotychczasowymi przepisami to 
nabywca decyduje czy dokona zapłaty w formule podzielonej płatności czy standardowo. Wybór split payment 
oznacza, że kwota netto wpłynie na rachunek bieżący sprzedającego, a kwota VAT na tzw. rachunek VAT, 
którym dysponowanie przez sprzedającego jest ograniczone. Jednocześnie skorzystanie z MPP daje korzyści 
– umożliwia ubieganie się o szybszy zwrot VAT i ogranicza ryzyko podatkowe poprzez niestosowanie wobec 
podatników korzystających z MPP przepisów o solidarnej odpowiedzialności nabywcy oraz o dodatkowym 
zobowiązaniu podatkowym (sankcji VAT). 
 

 
Od 1 listopada 2019 r. dla wybranych grup towarów i usług – wymienionych w załączniku nr 15 do 
ustawy o VAT – mechanizm podzielonej płatności  będzie obligatoryjny w przypadku zapłat za faktury, 
których kwota przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w 
walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 
 

Obowiązkowy split payment dotyczy zatem sytuacji, w których spełnione są jednocześnie dwie 
przesłanki: 

 na fakturze figurują towary lub usługi należące do kategorii wymienionych w załączniku nr 15 
do ustawy o VAT oraz 

 kwota brutto faktury przekracza 15 000 zł. 
 

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment dla wybranych grup towarów i usług wiąże się z 
zaprzestaniem stosowania odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. Mechanizm odwrotnego 
obciążenia (reverse charge) po wejściu w życie nowych regulacji będzie miał zastosowanie jedynie do importu 
usług. 

Znika jednocześnie obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym, czyli VAT-27. 

Wprowadzenie załącznika nr 15 do ustawy o VAT wiąże się z uchyleniem załączników nr 11, 13 i 14 do tej 
ustawy. Obowiązkowy MPP obejmuje bowiem: 

 towary i usługi objęte dotychczas odwrotnym obciążeniem, 
 towarów, których dostawa podlegała przepisowym o odpowiedzialności solidarnej nabywcy, 
 niektórych towarów i usług, które nie zaliczały się do żadnej z dwóch wymienionych powyżej grup. 

Wprowadzenie załącznika nr 15 do ustawy o VAT skutkuje jednocześnie ograniczeniem możliwości 
stosowania deklaracji kwartalnych przez podatników dokonujących dostaw towarów i usług wymienionych 
w tym załączniku, na warunkach określonych w ustawie 
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Obowiązki wystawcy faktury i sankcje za naruszenie przepisów 

Wystawca faktury dotyczącej sprzedaży towarów lub usług objętych obowiązkowym split payment  jest 
zobowiązany umieścić na fakturze adnotację „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. Wystawienie faktury 
(dalej – faktura MPP) z naruszeniem tego przepisu  będzie skutkowała nałożeniem na wystawcę 
dodatkowego zobowiązania podatkowego (tzw. sankcji VAT) w wysokości 30% kwoty podatku przypadającej 
na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, wykazanej na tej 
fakturze. 
 

 
Obowiązki nabywcy i sankcje za naruszenie przepisów 

Nabywca, czyli podmiot dokonujący płatności za fakturę MPP, w przypadku dokonania płatności z 
pominięciem mechanizmu split payment również podlega sankcji VAT w wysokości 30% kwoty podatku 
przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, 
której dotyczy płatność, a ponadto karę grzywny za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. 

Ponadto od 1 stycznia 2020 roku w przypadku dokonania płatności za fakturę MPP z pominięciem 
mechanizmu split payment,  koszt, którego dotyczy płatność będzie traktowany jako niestanowiący kosztów 
uzyskania przychodu (NKUP) w podatku dochodowym od osób prawnych lub podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

Zwracamy uwagę, że zapłata za fakturę MPP przy użyciu karty płatniczej lub innego niż przelew bankowy 
narzędzia płatniczego może niekiedy być pozbawiona opcji zastosowania MPP i skutkować wymienionymi 
powyżej sankcjami. Przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku zastosowania split payment z uwagi na 
metodę dokonania płatności. 

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności ma również zastosowanie do zaliczek na poczet transakcji 
dotyczących produktów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Wówczas w komunikacie 
przelewu podatnik w miejsce numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, wpisuje wyraz 
„zaliczka”. 

Obowiązek dokonania płatności przy użyciu MPP nie ma zastosowania w przypadku dokonania potrącenia, 
o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego. 
 

 
Nowe regulacje rodzą obowiązki: 
 

 dla podmiotów sprzedających towary i usługi objęte obowiązkowym MPP, które zobowiązane są 
wdrożyć nowe zasady wystawiania faktur, 

  

 dla podmiotów nabywających towary i usługi objęte obowiązkowym MPP, które powinny 
wdrożyć procedury identyfikacji faktur MPP oraz zapobiegania omyłkowym zapłatom za faktury 
MPP przy użyciu tradycyjnego przelewu, czyli bez użycia split payment. 
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Rekomendujemy zatem podjęcie co najmniej następujących działań w Państwa Firmach: 

1. Przeprowadzenie analizy załącznika nr 15 do ustawy o VAT w celu stwierdzenia czy towary lub usługi, 
które oferują Państwo obecnie swoim klientom lub które mogą Państwo potencjalnie oferować 
znajdują się w tym katalogu, 

2. W przypadku stwierdzenia, że oferowane przez Państwa towary lub usługi zaliczają się do  
wymienionych w katalogu określonym przez załącznik nr 15 do ustawy o VAT – wdrożenie ze skutkiem 
od 1 listopada 2019 roku procedur, które zapewnią, że każda wymagająca tego faktura będzie 
zawierała adnotację „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. 

3. Niezależnie od tego czy Państwa Firma oferuje towary lub usługi objęte obowiązkowym MPP, może 
wcześniej czy później stać się nabywcą towarów lub usług, które podlegają obowiązkowemu MPP. 
Dlatego każda firma powinna zapewnić sobie: 

a. identyfikację faktur objętych obowiązkowym MPP. Rekomendujemy aby poinformowali 
Państwo o nowym stanie prawnym wszystkich swoich pracowników i współpracowników, którzy 
odpowiadają za zakupy towarów i usług lub przetwarzanie dokumentów, w tym faktur, 
dokumentujących te zakupy. W początkowym okresie obowiązywania nowych przepisów może 
się zdarzyć, że otrzymają Państwo faktury podlegające obowiązkowemu MPP, które nie będą 
jednak zawierać wymaganej adnotacji „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”. W takim 
przypadku rekomendujemy niezwłoczny kontakt z wystawcą faktury w celu uzyskania 
prawidłowo wystawionego dokumentu w miejsce błędnie sporządzonej faktury, 

b. wdrożenie procedur zapewniających dokonywanie płatności przy użyciu MPP w odniesieniu 
dla wszystkich wymagających tego faktur. Rekomendujemy aby poinformowali Państwo o 
nowym stanie prawnym wszystkich swoich pracowników i współpracowników, którzy 
odpowiadają za płatności w Państwa Firmie. Dotyczy to nie tylko osób mających prawo 
wykonywania przelewów bankowych, ale także osób, które dysponują kartami płatniczymi lub 
dokonują płatności przy użyciu różnego rodzaju kanałów internetowych lub na poczcie bądź w 
agencjach płatniczych. Każda płatność za fakturę podlegającą obowiązkowemu MPP musi zostać 
dokonana z użyciem mechanizmu split payment; przepisy nie przewidują wyłączeń dla płatności 
w innych formach niż przelewy bankowe. 

c. wdrożenie procedur wykrywania omyłkowo dokonanych płatności z pominięciem split 
payment faktury MPP. Jakkolwiek przepisy nie przewidują wprost sposobu postępowania w 
takich przypadkach, jednak wydaje się, że dobrą praktyką w tego typu sytuacjach będzie 
doprowadzenie do zwrotu nieprawidłowego przelewu przez podmiot, który otrzymał płatność i 
dokonanie ponownej płatności z wykorzystaniem MPP. 
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Zmiany dotyczące wykorzystania środków na rachunkach VAT 

Wraz z wejściem w życie przepisów o obowiązkowym split payment, rozszerzony zostaje zakres możliwości 
wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Dotychczas z rachunku VAT możliwe było 
dokonywanie płatności odpowiadających kwotom VAT przy dokonywaniu zapłat z wykorzystaniem 
mechanizmu split payment za faktury otrzymane od dostawców. Ponadto z rachunku VAT można było 
regulować płatności do Urzędu Skarbowego z tytułu VAT. Przepisy przewidywały też kilka mniej istotnych 
tytułów. 

Od 1 listopada 2019 roku środki zgromadzone na rachunku VAT można będzie wykorzystać również do 
regulowania: 

 podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz zaliczek na ten podatek,  
 podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz zaliczek na ten podatek,  
 podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych,  
 należności celnych 
 odsetek za zwłokę z tytułu płatności VAT, CIT, PIT, podatku akcyzowego i należności celnych, 
 w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek, VAT w tym 

od importu towarów wraz z odsetkami, dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz z 
odsetkami, 

 składek ZUS, w tym z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. 
 

W konsekwencji rachunek VAT będzie mógł zostać objęty zajęciem egzekucyjnym nie tylko z tytułu VAT, 
ale również ze wszystkich wyżej wymienionych tytułów. 

 
 
Przepisy przejściowe 

Zgodnie z art. 10 ustawy nowelizującej, w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych 
w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy o VAT w dotychczasowym brzmieniu, dokonanych 
1) przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została 

wystawiona po dniu 31 października 2019 r., 
2) po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 listopada 2019 r., 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Oznacza to, że w tych przypadkach będzie miał jeszcze zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, a 
nie mechanizm podzielonej płatności.  
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Załącznik nr 15 do ustawy o VAT 
 

Poz. Symbol PKWiU  Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

1 05.10.10.0 Węgiel kamienny 

2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) 

3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy 

5 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 

6 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) 

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do 
stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej 
do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez 
głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani 
niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch 

10 24.10.12.0 Żelazostopy 

11 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 

13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 

14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z 
wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z 
wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej  

17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z 
wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane 
lub pokrywane 

19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, 
powlekane lub pokrywane 

20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej  

21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub 
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 

22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 

23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, 
ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 

24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane, ze stali niestopowej  

25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane, z pozostałej stali stopowej  

26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy 
naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 

29 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o 
średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
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Poz. Symbol PKWiU  Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 

34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej 

35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 

36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub 
pokrywane  

37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej  

38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 

39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 

41 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem 
złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 

42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 

43 bez względu na 
symbol PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu 

45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, 
platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, 
platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 

50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 

52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 

55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i 
związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych 

57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub 
aluminium - wyłącznie ze stali 

58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali 
lub miedzi - wyłącznie ze stali 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych 

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony 
komórkowe, w tym smartfony 
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Poz. Symbol PKWiU  Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazu 

65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym 
ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym 
wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów 

66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części  

68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części 
do silników lotniczych 

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

70 ex 29.31.10.0 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  

71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; 
rozdzielacze; cewki zapłonowe 

72 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje 
wyposażenia do silników spalinowych 

73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub 
potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach 

74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 

75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi  

76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 

78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane 
metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, 
srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, 
w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 

80 38.11.51.0 Odpady szklane  

81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 

82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 

83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 

84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 

85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 

86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz 
akumulatory elektryczne 

87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 

89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 

90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 

91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 

92   Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w 
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

93   Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 



 
 

 

 

© Copyright by Mac Auditor Sp. z o.o., październik 2019        8 

  

Poz. Symbol PKWiU  Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD 

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD 

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie 
dyski SSD 

97 bez względu na 
symbol PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730) 

98 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową 
nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 

99 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z 
budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 

100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i 
pieszych oraz budową pasów startowych 

101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 

102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 

104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze 

105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii 
wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 

106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych 

107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 

108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i 
elektroenergetycznych 

109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi 
obiektów hydrotechnicznych 

111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych 

112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 

113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 

116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi 

117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 

118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 

119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 

120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i odwadniających  

121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

123 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

124 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

125 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 

127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 
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Poz. Symbol PKWiU  Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem 

130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

131 43.34.10.0 Roboty malarskie 

132 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 

141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 

142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 

143 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych 

144 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych 

145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 
motocykli 

148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i 
akcesoriów do motocykli 

149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli  

150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż 
detaliczna części i akcesoriów do motocykli 

 
*    *    * 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem ustawy wprowadzającej omówione powyżej zmiany, 
tj. Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1751). Tekst ustawy dostępny jest na stronie internetowej ISAP: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/T/D20191751L.pdf  
 

*    *    * 
 

 

  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001751/T/D20191751L.pdf
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Nota prawna 

Niniejszy materiał został sporządzony w październiku 2019 roku przez Mac Auditor Sp. z o.o. Od dnia sporządzenia mogły 

mieć miejsce istotne zmiany dotyczące powyższych informacji, w tym zmiany stanu prawnego, zmiany o charakterze 

interpretacyjnym lub będące skutkiem orzecznictwa. Przedstawione w niniejszym materiale informacje mają charakter 

ogólny i uproszczony, liczne kwestie szczegółowe zostały pominięte. Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, w 

szczególności nie powinien być jedyną podstawą podejmowania decyzji w sprawach podatkowych. Decyzje tego typu 

powinny każdorazowo uwzględniać pełny aktualny stan prawny, interpretacje i orzecznictwo. Mac Auditor Sp. z o.o. nie 

ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych w materiale informacji w jakimkolwiek celu. Niniejszy 

materiał jest chroniony prawem autorskim i rozpowszechnianie go wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Mac Auditor Sp. z o.o. 

 

Mac Auditor Sp. z o.o. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w outsourcingu usług księgowych oraz kadrowo-

płacowych. Mac Auditor jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod 

numerem 244 oraz wpisanym do rejestru prowadzonego przez amerykańską organizację nadzoru PCAOB pod numerem 

1920. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach – skontaktuj się z nami 

Mac Auditor Sp. z o.o., 02-691 Warszawa, ul. Obrzeżna 5, VIII piętro, tel. +48 22 649 27 65, macauditor@macauditor.pl, 

www.macauditor.pl 
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