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PROJEKT WIS, czyli większa stabilność
podatkowa
Wiążąca informacja stawkowa zmniejszy liczbę sporów o to, jaką stawkę VAT zastosować dla
danego towaru czy usługi.
PAWEŁ ROCHOWICZ

Zapowiadane zmiany w przepisach o VAT będą dotyczyły nie tylko głośno propagowanej przez rząd tzw. matrycy stawek.
Równocześnie zostanie wprowadzona tzw. wiążąca informacja stawkowa (WIS). Będzie to rodzaj interpretacji,
potwierdzający klasyfikację danego towaru czy usługi. Dzięki temu będzie można zyskać gwarancję, że dany towar czy
usługa uznawane są za należącą do konkretnej pozycji w klasyfikacji statystycznej CN albo PKWiU. Dziś podatnicy mogą
uzyskać na potrzeby VAT opinie klasyfikacyjne z urzędów statystycznych, ale niewiążące. Według rządowego projektu
zmian w ustawie o VAT informacja będzie wydawana w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Ma podlegać takiej
samej opłacie – 40 zł – jak wniosek o interpretację prawa podatkowego. O wydanie WIS będzie mógł wystąpić podatnik
VAT oraz podmiot zamawiający w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych. Przyznanie prawa do wnioskowania
tym ostatnim – często państwowym instytucjom niebędącym podatnikami – ma się przyczynić do zwiększenia pewności
ustalania ceny w przetargach. Przykładem realnych kłopotów, jakie mieli organizatorzy i uczestnicy przetargów, jest
sprawa opodatkowania usług ochrony brzegów morskich, opisywana w ubiegłym roku na łamach „Rz”. Przez długie lata
urzędy skarbowe honorowały zerową stawkę VAT na takie usługi, ale od 2012 r. zmieniły zdanie, nakładając stawkę
podstawową. Spowodowało to niemałe zamieszanie na linii urzędy morskie – firmy budowlane na tle cen usług.

Jak zauważa Wojciech Krok, doradca podatkowy i partner w kancelarii Parulski i Wspólnicy, nowa instytucja będzie
odgrywała podobną rolę co istniejące już dziś instytucje dotyczące ceł i akcyzy: wiążąca informacja taryfowa i wiążąca
informacja akcyzowa. – WIS nieco się od nich różni, bo będzie wydawana na podstawie dostarczonych przez podatnika
informacji i materiałów i tylko w niektórych wypadkach będzie wymagała długotrwałych i kosztownych badań
laboratoryjnych. Będzie można ją zatem uzyskać szybciej niż WIT i WIA – sugeruje ekspert. Dodaje, że w praktyce
postępowanie w sprawach WIA i WIT trwa często wiele miesięcy. Nowa instytucja ma mieć jeszcze jedną przewagę nad
informacjami klasyfikacyjnymi o cle i akcyzie. Ma bowiem wiązać nie tylko podmiot, który ją otrzymał, ale też wszystkich
handlujących tym samym towarem czy usługą. – Wadą dotychczasowych praktyk w zakresie WIT i WIA było też to, że
chroniły one tylko podatnika, który je uzyskał, a inni podatnicy handlujący identycznymi towarami mogli się spotkać z
odmiennym traktowaniem ich towarów – zauważa Wojciech Krok. Jeśli ustawa zostanie szybko uchwalona, to o WIS
będzie można składać wnioski już od 1 kwietnia 2019 r. Wydane WIS moc wiążącą mają jednak zyskać od 1 stycznia 2020
r.
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