
ANEKS DO UMOWY 
O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG PODATKOWYCH 

Z DNIA ….......................... 
 
W dniu …...................................................................................w Warszawie pomiędzy firmą 
…............................................................................................................................................... 
prowadzącą działalność gospodarczą pod numerem identyfikacyjnym NIP.............................       
REGON.…..........….....................................................z siedzibą w.......................................... 
…...........................................................................................................reprezentowaną przez  
…................................................................................................. zwaną dalej Zamawiającym, 
  
a 
 
Biurem Rachunkowym …………………………………………………………………………………   
zwanym w dalszej części umowy Biurem został zawarty Aneks do Umowy o następującej treści: 
 
W związku z zmianami przepisów podatkowych w roku 2019 i 2020 dotyczącymi sposobu             
opłacania faktur obie strony zgodnie postanawiają, że: 
 
 
 

1. Zamawiający został poinformowany, że: 
a. Brak zapłaty przez 90 dni od terminu płatności to korekta w VAT i w              

podatku dochodowym.  
Jeżeli faktura kosztowa nie zostanie opłacona przez podatnika w okresie 90 dni            
od podanego terminu płatności - od 01.01.2019 na podstawie art. 89b ust. 1             
ustawy o podatku od towarów i usług podatnik obowiązany jest skorygować           
wartość wcześniej odliczonego podatku VAT. Natomiast od 01.01.2020 w takim          
przypadku również na podstawie art. 26i ust. 1 ustawy o PIT (wchodzącego w             
życie od 01.01.2020) oraz art. 18f ust. 1 ustawy o CIT (wchodzącego w życie od               
01.01.2020) w takim przypadku podatnicy będą zmuszeni również korygować         
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. 

b. Zapłata za transakcje powyżej 15.000 bez pośrednictwa rachunku wyklucza         
wydatek z kosztów.  
Jeżeli faktura kosztowa dotycząca transakcji, której drugą stroną jest         
przedsiębiorca i przekraczającej kwotę 15.000 zł zostanie opłacona bez         
pośrednictwa rachunku płatniczego to na podstawie art. 22p ust. 1 ustawy o            
podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 15d ust.1 ustawy o podatku            
dochodowym od osób prawnych jest ona wyłączona z kosztów działalności          
gospodarczej. 

c. Zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł na niezgłoszony w urzędzie          
rachunek kontrahenta ma negatywne kosekwencje w podatku       
dochodowym i w VAT.  
Jeżeli faktura kosztowa dotycząca transakcji z podmiotem zgłoszonym jako         
podatnik VAT dotyczącej kwoty powyżej 15.000 zł zostanie opłacona przez          
podatnika na inny rachunek niż zgłoszony na dzień zlecenia przelewu do wykazu            
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i               
usług, tzw. Biała Lista Podatników VAT, to od 01.01.2020 na podstawie art. 22p             



ust. 2 pkt. 2 ustawy o PIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) i art. 15d ust. 1                 
pkt. 2 ustawy o CIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) to wydatku tego nie              
można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast podatnik VAT         
będzie odpowiadał solidarnie za zobowiązania w VAT kontrahenta. 

d. Kary za niezastosownie obowiązkowego split payment przy fakturach        
powyżej 15.000 zł za towary lub usługi z załącznika 15.  
Od 01.11.2019 w niektórych branżach ustawodawca wprowadza obowiązkowy        
mechanizm podzielonych płatności tzw. split payment dla faktur, których kwota          
należności ogółem przewyższa 15.000 zł i które dotyczą sprzedaży towarów i           
usług z załącznika nr. 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. 

■ Od 11.2019 sankcje dla nabywca w VAT jeżeli nie zapłaci w split            
payment.  
Na nabywcę, który nie dopełni tego obowiązku na podstawie art. 108a           
ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu od 01.11.2019 będzie mogła być            
nałożona sankcja w wysokości 30% zobowiązania podatkowego. Będzie        
on również na podstawie 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i             
usług w brzmieniu od 01.11.2019 odpowiadał solidarnie za zobowiązania         
dostawcy w podatku VAT. 

■ Od 01.2020 nabywca nie zaliczy do kosztów wydatku nie opłaconego          
w split payment.  
Jeżeli po 31.12.2019 mechanizm ten nie zostanie zastosowany przy         
zapłacie za fakturę kosztową pomimo występującego obowiązku na        
podstawie art. 108a ust 1a ustawy o VAT to zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt.                
3 ustawy o PIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) i art. 15d ustawy o              
CIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) nabywca nie będzie miał          
możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania       
przychodów.  

■ Kary za niedopełnienie nowych obowiązków dla wystawcy faktury za         
transakcje objęte obowiązkowym split payment.  
Stosownie do art. 106e ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług w              
przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez adnotacji o         
obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności z naruszeniem ust. 1        
pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu        
celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w      
wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na tej        
fakturze. 

 
2. W związku z powyższym wszystkie oryginały faktur kosztowych dostarczane do Biura           

oraz faktury kosztowe, których kopie i skany dostarczono do Biura, dotyczące           
wszystkich transakcji od 01.09.2019 uznawane są za opłacone zgodnie z nowymi           
przepisami. Oznacza to, że każda z faktur została opłacona: 

a. W okresie nieprzekraczającym 90 dni od podanego terminu zapłaty, 
b. W przypadku wszystkich faktur dotyczących transakcji, których drugą stroną jest          

przedsiębiorca przekraczających 15.000 zł zapłata została wykonana za        
pośrednictwem rachunku płatniczego, 

c. W przypadku wszystkich faktur dotyczących transakcji przekraczających 15.000        
zł zapłaty dokonano na rachunek płatniczy zgłoszony przez kontrahenta, który          
jest podatnikiem VAT w odpowiednim urzędzie i widoczny na dzień zlecenia           



przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy o              
podatku od towarów i usług, tzw. Biała Lista Podatników VAT,  

d. W przypadku faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkowym       
mechanizmem podzielonej płatności (tzw. Split payment) wymóg ten został         
spełniony przy dokonywaniu płatności. 
 
 

3. W przypadku, gdy jakikolwiek warunek zawarty w pkt. 2 niniejszego aneksu nie zostanie             
dopełniony Zamawiający powiadomi Biuro o tym fakcie niezwłocznie na piśmie, tak, aby            
było możliwe poprawne rozliczenie podatkowe danego dokumentu. W przeciwnym razie          
Biuro nie odpowiada za poprawność rozliczenia takiego dokumentu. 
 

4. W przypadku dokonania sprzedaży dotyczącej transakcji objętych obowiązkowym        
mechanizmem podzielonej płatności sprzedawca zobowiązuje się do wystawienia jej         
zgodnie z przepisami w art. 106e ust. 1 pkt 18a. W przypadku niedopełnienia wymogów               
Zamawiający niezwłocznie powiadomi Biuro na piśmie. 

 
 


