
Co to jest wiążąca

informacja stawkowa?

WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania

podatkiem dostawy towarów, importu towarów,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia

usług.

 

WIS zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS;
2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji

lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według sekcji,

działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów

Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy,

kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji

Wyrobów i Usług niezbędną do:

a) określenia stawki podatku właściwej dla towaru

albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów

wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku,

o którym mowa w art. 42b ust. 4;
3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

 

WIĄŻĄCA
INFORMACJA
STAWKOWA

(WIS)

wszystko, co trzeba wiedzieć

1) podatnik mający numer identyfikacji podatkowej;
2) podmiot inny niż wymieniony w pkt 1, dokonujący lub

zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów,

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz świadczenia

usług;

3) zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) -

w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w

związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

www.julitaczerwinska.pl

Kto może złożyć wniosek o

wydanie WIS?

Sposoby składania wniosku

 Wniosek o WIS składa się do Dyrektora Krajowej

Informacji Skarbowej. Wypełniony formularz WIS-W

można złożyć: 

 

za pośrednictwem poczty lub osobiście w Krajowej

Informacji Skarbowej 

(ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko- Biała)

za pośrednictwem internetu korzystając z elektronicznej

platformy usług administracji publicznej e-PUAP pod

adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/.

https://my.visme.co/render/1462949157/www.julitaczerwinska.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/


tyle czasu od dnia otrzymania wniosku

potrwa jego rozpatrywania.

 

Termin ten może ulec przedłużeniu, w

sytuacji, gdy KIS wezwie

wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku

lub gdy trzeba będzie skorzystać ze

specjalistycznych badań
lub analiz.

Co zawiera wniosek

 1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

jego adres zamieszkania lub adres siedziby;
 

2) numer identyfikacji podatkowej lub inny numer

umożliwiający identyfikację wnioskodawcy;
 

3) imię, nazwisko i adres zamieszkania

pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został
ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do

kontaktu w sprawie wniosku;
 

4) określenie przedmiotu wniosku, w tym:

 

a) szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający

na taką ich identyfikację,

aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej

z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów

Budowlanych,

 

b) wskazanie klasyfikacji, według której

mają być klasyfikowane towar lub usługa,

 

c) wskazanie przepisów ustawy lub przepisów

wykonawczych wydanych na jej podstawie -

w przypadku, o którym mowa w ust. 4;
 

5) informacje dotyczące opłaty należnej

od wniosku.  

3 miesiące

Składając wniosek można dołączyć dokumenty

odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności

fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty,

instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne

dokumenty, które umożliwią organowi wydającemu

WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo

usługi. Katalog możliwych do dołączenia dokumentów

jest katalogiem otwartym, co oznacza, że można

przedstawić także inne dowody.



Za uzyskanie WIS opłata wynosi 40 zł od każdego

wniosku. W przypadku wniosku dotyczącego świadczenia

złożonego powyższa opłatę należy uiścić za każdy towar/

usługę składającą się na świadczenie złożone.  Wpłaty

należy dokonać na rachunek bankowy KIS nr 25 1010

1212 0064 6422 3100 0000. W tytule należy wpis "za

wydanie WIS" oraz wskazać dane identyfikujące

wnioskodawcę.

Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu

należny dołączyć do wniosku.

 

   

 

Zakres ochrony

 

Opłata

 

Z ochrony, jaką daje WIS może

skorzystać nie tylko wnioskodawca, ale

również podmiot, który zastosuje się do

opublikowanej w Biuletynie Informacji

Publicznej WIS.  

Zgodnie z treścią uzasadnienia do Ustawy:

„WIS będzie instrumentem o walorze ochronnym –

będzie ona wiążąca dla organów podatkowych względem

podatnika będącego jej posiadacze mi w odniesieniu do

konkretnego towaru albo usługi, których dotyczy.

Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał
możliwości kwestionowania np. wysokości stawki

podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu o

uzyskaną WIS, oczywiście, w przypadku, gdy

sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi

zawartemu w WIS”.

 

W przypadku zmiany lub uchylenia WIS podatnik, dla

którego została ona wydana, będzie mógł zastosować się
do wydanej dla niego WIS przez okres do końca okresu

rozliczeniowego następującego po okresie

rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana/uchylenie

WIS. W tym zakresie będzie on zatem również objęty

ochroną taką, jak ochrona wynikająca z interpretacji

indywidualnych.

 Oznacza to, że podatnik:

1) nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej

skarbowej;
2) nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę od

ewentualnej zaległości podatkowej;•
3) zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku,

jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w

wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe

związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu

WIS.

 

W przypadku gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS

wymaga przeprowadzenia badania lub analizy,

wnioskodawca jest obowiązany do uiszczenia opłaty z

tytułu przeprowadzonych badań lub analiz. Zaliczkę 

(w wysokości 100% tej opłaty) należy uiścić w terminie

7 dni od dnia doręczenia wezwania w tej sprawie, na

wskazany rachunek bankowy.

  

 



Przykładowe obszary wsparcia:

Dokonanie klasy�kacji towarów 

na gruncie Nomenklatury Scalonej

(CN);

Analiza asortymentu pod kątem

kodów CN znajdujących

zastosowanie do sprzedawanych

produktów - na potrzeby nowej

matrycy stawek VAT;

Przygotowanie wniosków o WIS; 

Monitoring stawkowy;

Przeglądy stawkowe;

Analiza transakcji z perspektywy

prawidłowości stosowanych stawek

VAT.  

Działanie przez pełnomocnika

 
Jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,

należy przygotować pełnomocnictwo na formularzu

PPS-1 i dołączyć je do wniosku wraz z

potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od tego

pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Jak mogę
Ci pomóc?

Publikacja

 
WIS, wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

o zmianie albo uchyleniu WIS oraz decyzje

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

o zmianie WIS, po usunięciu danych

identyfikujących podatnika, zamawiającego

i inne podmioty wskazane we wniosku

o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa, są zamieszczane, bez zbędnej

zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej

Informacji Skarbowej. 

Zmiana lub uchylenie WIS

 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

z urzędu zmienia wydaną WIS, w przypadku gdy

nie jest ona zgodna z przepisami prawa m.in. w

wyniku:

1) przyjęcia zmiany w Nomenklaturze

Scalonej (CN);
2) przyjęcia przez Komisję Europejską środków,

w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
3) gdy przestaje być zgodna z interpretacją
Nomenklatury Scalonej (CN), wynikającą z:

4) błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do

zastosowania przepisu prawa materialnego.  

not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej

wyroku Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej,

decyzji klasyfikacyjnych, opinii

klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających

do Systemu Zharmonizowanego;     

Jak się odwołać?
 Jeśli zamiast decyzji WIS wnioskodawca otrzyma

postanowienie, a nie zgadza się z powodem jego

wydania, to ma 7 dni kalendarzowych na złożenie

zażalenia.

 

Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z wydaną decyzją
WIS, ma 14 dni kalendarzowych na złożenie

odwołania. Zażalenie na postanowienie rozpatrzenia

lub odwołanie od decyzji w sprawie WIS należy

wysłać na adres Krajowej Informacji Skarbowej.

Opracowanie: Julita Czerwińska. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.



Jeśli mój e-book Ci pomógł i będziesz

chciała się z tym podzielić w social mediach,

koniecznie oznacz swój post #podatkowyninja
– dzięki temu na pewno go zobaczę. Zawsze

też możesz do mnie napisać na:

info@julitaczerwinska.pl.  
 

pozdrawiam

Julita
 

#podatkowyn i n ja

https://www.instagram.com/podatkowy_ninja
https://www.facebook.com/podatkowyninja/
https://julitaczerwinska.pl/

