
 

Płatności internetowe i kartą poza białą listą 

Zapłata za transakcję przekraczającą 15.000 zł na konto spoza Wykazu podatników VAT wiąże się od 1 

stycznia 2020 r. z konsekwencjami w podatku dochodowym i ryzykiem odpowiedzialności solidarnej 

w VAT. Nie dotyczy to transakcji realizowanych kartą oraz szybkich płatności internetowych. Nie są to 

bowiem przelewy na konto. 

Wykaz podatników VAT to elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Stworzono ją z myślą 

o zwiększeniu możliwości weryfikacji kontrahentów i ograniczeniu ryzyka wplątania w proceder 

zmierzający do wyłudzenia VAT. Wykaz zawiera m.in. numery firmowych kont podatników. Są to 

jednak wyłącznie rozliczeniowe rachunki bankowe oraz imienne rachunki w SKOK, których podatnik 

jest członkiem, otwarte w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą - wskazane 

w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym i potwierdzone przy wykorzystaniu STIR. Nie ma 

w nim rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Dokonanie płatności przelewem na konto spoza 

Wykazu w przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł, a dostawca towaru 

lub usługodawca jest podatnikiem VAT czynnym, będzie wiązało się od 1 stycznia 2020 r. z sankcjami 

podatkowymi. Wydatku w wysokości przekraczającej 15.000 zł nie będzie można zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów. Nabywca naraża się ponadto na odpowiedzialność solidarną za zaległości 

wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z niezweryfikowanej płatności. 

Nie wszystkie płatności wiążą się jednak z opisanym ryzykiem. Rozliczenia finansowe realizowane 

przy pomocy takich instrumentów, jak karty debetowe i kredytowe oraz szybkie płatności 

internetowe (pay-by-link), nie są płatnościami dokonywanymi przelewem. To zlecenia płatnicze, czyli 

oświadczenia płatnika lub odbiorcy skierowane do dostawcy, które zawierają polecenie wykonania 

transakcji płatniczej. Takich operacji - skoro nie są one przelewami na rachunek bankowy lub w SKOK 

- nie dotyczą przepisy o Wykazie podatników VAT. Zapłata kartą lub pay-by-linkiem nie będzie tym 

samym skutkować negatywnymi skutkami podatkowymi.  

Takie wyjaśnienie Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej w Informacjach 

dotyczących Wykazu podatników VAT (www.podatki.gov.pl). 

Należy jednak zaznaczyć, że zapłata za towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem 

podzielonej płatności musi odbyć się przelewem, a nie np. kartą płatniczą. 
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