Włocławek, 17 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

Biała Lista podatników VAT
W oparciu o ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019,
poz. 1018) z dniem 1 września 2019 r. Szef Krajowej Administracji
Skarbowej udostępnił na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
elektroniczny i ogólnodostępny Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych
do rejestru VAT( dalej wykaz KAS lub „Biała Lista”).
Wykaz dostępny jest pod adresem: (https://www.podatki.gov.pl/wykazpodatnikow-vat-wyszukiwarka) i znajdują się w nim dane podatników
zarejestrowanych na VAT w Polsce (a więc również podmiotów
zagranicznych, które dokonały takiej rejestracji).
W „Białej Liście” obok nazwy firmy, danych adresowych, nr NIP, nr REGON
czy statusu VAT znalazły się m.in. numery rachunków bankowych
podatników VAT.
Wpłata na rachunek bankowy za dostarczone towary/świadczone usługi na
rachunek spoza „Białej Listy” w przypadku, gdy wartość transakcji ogółem
(brutto) jest wyższa niż 15.000 zł obarczona jest ryzykiem postawienia
zarzutów niedochowania należytej staranności w VAT, a dodatkowo od
1 stycznia 2020 roku wydatku takiego nie będzie można zaliczyć do
kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.
Wychodząc naprzeciw wszelkim działaniom, których celem jest
uszczelniania systemu podatkowego oraz mając na względzie eliminację
ryzyka nieświadomego udziału Spółki w karuzelach podatkowych w ANWIL
S.A. podjęta została decyzja, że począwszy od dnia 1 stycznia 2020
roku płatności na rzecz dostawców będących podatnikami VAT
będą z zasady regulowane tylko na rachunki zgłoszone do Białej
Listy.
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Aby uniknąć ryzyka braku zapłaty za wystawioną na ANWIL S.A. fakturę
sprzedaży bardzo ważnym jest, aby niezwłocznie dokonali Państwo
weryfikacji numerów rachunków rozliczeniowych swojej firmy
uwidocznionych w wykazie i w przypadku zidentyfikowania niezgodności w
trybie pilnym wyjaśnili zaistniałą sytuację z właściwym urzędem
skarbowym.

W przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba wymaganym jest również
zgłoszenie odpowiednich zmian (np. zmiana numeru rachunku bankowego
do rozliczeń) do ANWIL S.A..
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