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 Wiążąca Informacja Stawkowa i Nowa Matryca Stawek VAT   

od 1 lipca 2020 r. 

 

Niniejszym, chciałbym przedstawić Państwu najważniejsze aspekty związane z wystąpieniem o 

Wiążącą Informację Stawkową oraz zmianami w zakresie nowej matrycy stawek VAT. 

 

1. Wiążąca Informacja Stawkowa 

 

Wiążąca Informacja Stawkowa (dalej: WIZ) jest nowym instrumentem dającym podatnikowi możliwość 

potwierdzenia stosowanej klasyfikacji PKWIU 2015 (w przypadku usług) lub nomenklatury scalonej 

wykorzystywana dotychczas dla potrzeb kwalifikacji celenej towarów  (w przypadku towarów), 

który determinuje sposób opodatkowania podatkiem  VAT. 

 

1) Jaki jest koszt złożenia wniosku? 

 

Koszt złożenia wniosku wynosi co do zasady 40 PLN. 

 

Należy jednak liczyć się z możliwością dodatkowych opłat za badania i analizy innych instytucji, 

jeżeli dyrektor KIS uzna takie czynności za konieczne dla wydania WIS. W takiej sytuacji Dyrektor 

KIS w formie postanowienia wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty za taką dodatkowa 

analizę, a ten z kolei będzie miał 7 dnia na wniesienie opłaty lub rezygnację z wniosku WIS. Na 

wysokość i termin opłaty wnioskodawcy przysługuje zażalenie. 

 

2) Czy można odwołać się od wydanej WIS? 

 

Tak. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, wnioskodawcy niekiedy nie zgadzają się z wydaną 

WIS. WIS wydawana jest formie decyzji, a więc wnioskodawcy przysługuje możliwość 

odwołania od klasyfikacji WIS. Na odwołanie od WIS wnioskodawca ma 14 dni.  

 

W dalszej kolejności pozostaje także podatnikowi droga sądowa (WSA,NSA)  

 

Uwaga! W celu ograniczenia ryzyka dodatkowych opłat innych instytucji (pkt 1) oraz 

wydania w Państwa opinii błędnej WIS (pkt 2) rekomendujemy uzyskanie opinii biegłego lub 

Urzędu statystycznego w Łodzi, które stanowić będą załącznik do formularza WIS-W. 

 

3) Jaki jest termin oczekiwania na wydanie WIS? 

 

Dyrektor KIS wydaje opinie w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.  

 

4) Animizacja danych 

 

Wydana na rzecz wnioskodawcy decyzja zostanie opublikowana w BIP KIS, po usunięciu (1) 

danych wnioskodawcy, (2) danych kontrahentów oraz (3) danych objętą tajemnicą Twojego 

przedsiębiorstwa. 
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W związku z tym, wnioskodawca nie powinien obawiać się np. ujawnienia receptury czy procesu 

produkcyjnego.  

 

2. Nowa matryca stawek VAT 

Nowa matryca stawek VAT oparta będzie na  tzw. „nomenklaturze scalonej”. Celem zmian będzie 
eliminacja sytuacji, w której bardzo podobne do siebie towary są inaczej opodatkowane. 

Wybrana zmiana stawek VAT: 

1) Z 8% na 5%: 

a) Owoce tropikalne i cytrusowe, 

b) Zupy, buliony, żywność homogenizowana, 

c) Żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci, pieluszki, foteliki samochodowe dla 

dzieci. 

2) 23% na 8% lub 5%: 

a) Wszystkie przetwory ze zbóż, mąki skroi lub mleka i pieczywa cukiernicze, 

b) Musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone, 

c) E-booki i e-prasa. 

 

Na Państwa życzenie, chętnie udzielimy wszelkich szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie. 
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