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  NOWA MATRYCA STAWEK DOPIERO OD 1 LIPCA   

  

 

Jeszcze przez 3 miesiące Nomenklatura Scalona nie będzie decydować o wysokości 

VAT na towary.  

Jest to jedna z konsekwencji ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 568). Zmiana terminu wejścia w życie tzw. nowej matrycy stawek 

zawarta jest w art. 63 tej specustawy.  

Ustawodawca słusznie uznał, że w czasie pandemii wprowadzanie nowych klasyfikacji 

statystycznych oraz związane z tym zmiany stawek VAT na niektóre towary byłoby 

niepotrzebnym, dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców. Wiąże się to bowiem m.in. 

z koniecznością aktualizacji danych w systemach księgowych oraz kasach fiskalnych. 

Ponadto w wielu przypadkach określenie prawidłowego kodu produktu według nowej 

klasyfikacji jest skomplikowanym procesem wymagającym współpracy osób z różnych 

działów firmy. Często jednoznaczne rozstrzygnięcie w tym zakresie podatnik może uzyskać 

tylko poprzez uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej, co obecnie może być trudne. 

To niejedyne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Artykuł 32 specustawy 

wprowadza do ustawy o VAT możliwość wystawiania paragonów w formie elektronicznej. 

Wystarczy, że nabywca wyrazi zgodę na przekazanie mu potwierdzenia transakcji w takiej 

formie. Przy niektórych formach sprzedaży może to stanowić istotne ułatwienie. Dotychczas 

taka możliwość nie była wskazana wprost w przepisach, a wynikała jedynie z orzecznictwa. 

Specustawa (art. 58) ogranicza także sankcje za błędy w JPK. Początkowo ustawodawca 

chciał w art.. 109 ust. 3h Ustawy o VAT wprowadzić zasadę, że jeśli podatnik, wbrew 

obowiązkowi: 

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu 

naczelnika urzędu skarbowego lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, 

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których 

mowa w wezwaniu 

- to naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę w 

wysokości 500 zł za każdy błąd. Oznacza to, że za 20 drobnych nieprawidłowości Naczelnik 

musiałby nałożyć karę w wysokości 10.000 zł. Specustawa daje Naczelnikowi uprawnienie 

do nałożenia kary, ale nie ma on już takiego obowiązku. Oznacza to, że będzie mógł 

uwzględnić charakter błędów i stopień winy podatnika. 
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