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Wprowadzenie
Szanowni Państwo,

W systemie podatku VAT prawidłowe klasyfikowanie towarów i usług
odgrywa coraz większą rolę. Jeszcze do niedawna w zasadzie
wystarczająca była tutaj przede wszystkim Polska Klasyfikacja Wyrobów i
Usług w wersji z 2008 r. (PKWiU 2008).
Ta sytuacja uległa jednak zmianie. Od 1 lipca 2020 r. konieczne jest
stosowanie dla celów stawek VAT Nomenklatury Scalonej (w zakresie
towarów) oraz PKWiU 2015 (w zakresie usług). Ponadto, w stosowanym
od 1 października 2020 r. pliku JPK_V7M niektóre z oznaczeń (tzw. GTU)
powiązane zostały z grupowaniami CN (w mniejszym zakresie również
PKWiU). Jednocześnie, wprowadzony w 2019 r. obowiązkowy split
payment (MPP) uzależniony pozostaje wyłącznie od PKWiU (także dla
towarów).

Z oboma wskazanymi systemami klasyfikacyjnymi powiązanych jest
również wiele innych instrumentów w zakresie VAT (np. odpowiedzialność
solidarna nabywcy, przyspieszona zapłata VAT, zwolnienia z kas fiskalnych).

Wprowadzenie

Mnogość wspomnianych rozwiązań tworzy system
klasyfikowania towarów dla potrzeb VAT, który jest coraz mniej
przejrzysty i zrozumiały dla podatników. Konieczność brania
pod uwagę tak wielu czynników, ustalania równolegle różnych
klasyfikacji swoich towarów i usług oraz wzajemnych relacji
między nimi stanowi coraz większe obciążenie administracyjne.

Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT
Zastrzeżenia

Z tych właśnie względów Deloitte opracowało autorskie
narzędzie, pozwalające w możliwie prosty, przystępny i szybki
sposób wyszukać grupowania dla Państwa produktów oraz
wskazać związane z nimi najważniejsze konsekwencje w VAT.
Poniżej przedstawiamy zwięzłą prezentację tego narzędzia –
EasyMatrix oraz dwa warianty współpracy, jakie możemy
Państwu zaproponować.

Wszystkie te powiązania obwarowane są częstokroć dodatkowymi
zastrzeżeniami i wyłączeniami (np. „ex”, „wyłącznie” itp.). Z drugiej strony
stosowane są także pozycje opisowe, nieodwołujące się w ogóle do CN czy
PKWiU.
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Dwa warianty współpracy
W ramach opracowanego przez Deloitte rozwiązania istnieje możliwość:
•

•

zakupu przez Klienta licencji na „interfesjową wersję” narzędzia EasyMatrix, w ramach której uzyskuje on bezpośredni dostęp do
narzędzia i jest w stanie samodzielnie wyszukiwać odpowiednie dla danego towaru lub usługi kody CN i grupowania PKWiU, a także
związane z nimi niektóre konsekwencje na gruncie przepisów VAT – stawki obniżone oraz oznaczenia GTU i MPP w JPK_V7M;
wykonanie przez Deloitte usługi zautomatyzowanego przypisywania ww. kodów i konsekwencji dla poszczególnych towarów i usług,
które występują w Państwa działalności na podstawie danych dostarczonych przez Klienta.

Wprowadzenie
Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT
Zastrzeżenia

Dwa warianty
współpracy w
zakresie
klasyfikowania
towarów/usług
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Wprowadzenie
Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT

Licencja na narzędzie
EasyMatrix
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Czym jest EasyMatrix?

EasyMatrix to narzędzie
pomagające ustalić
konsekwencje w VAT, które
mogą wiązać się z daną
transakcją - głównie gdy
zależą one od klasyfikacji
towarów wg CN lub PKWiU.
Wyszukanie towaru lub
usługi następuje poprzez
wprowadzenie szukanej frazy
lub numeru klasyfikacyjnego.

Baza EasyMatrix obejmuje:
• Nomenklaturę Scaloną (CN 2020),
• PKWiU (2015),
• dane z najważniejszych przepisów o VAT
odwołujących się do tych klasyfikacji, tj. z:
- załącznika nr 3 (stawka 5%),
- załącznika nr 10 (stawka 8%),
- załącznika nr 15 (Mechanizm
Podzielonej Płatności),
- grupowań GTU stosowanych dla celów
JPK_VAT,
• wzajemne powiązania między tymi
zbiorami.

21 tys.

8,7 tys.

Szybkość działania

Wprowadzenie

Wprowadzenie określonego zapytania, w
postaci frazy lub numeru CN / PKWiU,
powoduje natychmiastowe wyświetlanie
w czasie rzeczywistym odpowiednich
powiązań pomiędzy grupowaniami CN,
PKWiU, stawką VAT, znacznikiem MPP,
znacznikiem GTU.

Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT
Zastrzeżenia

Obecnie baza danych EasyMatrix
obejmuje ponad 20 tysięcy pozycji
statystycznych oraz ponad 236 tysięcy
powiązanych z nimi informacji (w tym o
braku prostego powiązania z przepisami
podatkowymi).

236 tys.
pozycji

12,3 tys.
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Czym jest EasyMatrix?
Schemat działania

Możliwe powiązane
konsekwencje

Wyszukanie łączne

stawka 5%

Wprowadzenie

Dwa warianty
CN 2020
Szukany towar lub
usługa

Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT

oznaczenie GTU

Zastrzeżenia

wyszukanie po
frazie
wyszukanie po
kodzie CN

stawka 8%

stawka 8%

EasyMatrix

PKWiU 2015

oznaczenie GTU
obowiązkowy
MPP

wyszukanie po
kodzie PKWiU

stawka 5%
niektóre pozycje
opisowe
przewidziane w
przepisach o
VAT („bez
względu na
CN/PKWiU”)
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oznaczenie GTU
obowiązkowy
MPP
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Przykłady funkcjonalności

Wprowadzenie
Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT

Zastrzeżenia

Dla podanego zapytania „nasiona słonecz” otrzymujemy powiązane z tą frazą: kod CN, grupowanie PKWiU z opisem, możliwe stawki
VAT (5% lub 8%), informacje o braku MPP i GTU powiązanych z tą frazą.
© 2020 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
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Przykłady funkcjonalności

Uwaga - wyświetlane są wszystkie wyniki, w których pojawia się dana fraza (tj. gdy pojawia
się ona w dowolnej z kolumn).
Dla najlepszych rezultatów należy unikać odmian wyrazów oraz posłużyć się przynajmniej
kilkoma możliwymi zapytaniami. Należy zapoznawać się przy tym z wszystkimi
otrzymywanymi wynikami.
Wprowadzenie
Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT
Zastrzeżenia

Dla zadanego zapytania „olej rzepak” otrzymujemy: powiązany kod CN z opisem, właściwe grupowanie PKWiU z opisem, stawkę VAT
(5% - pod warunkiem jadalności), informację o obowiązkowym MPP, informację o braku powiązania frazy z GTU.
© 2020 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.
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Przykłady funkcjonalności

Wprowadzenie
Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT
Zastrzeżenia

Po wpisaniu kodu PKWiU 29.32.30.0 (części samochodowe) otrzymujemy informację o obowiązku stosowania dla tego kodu MPP.
Widzimy także powiązanie z kodami CN (z opisami) oraz informację o oznaczeniu GTU_07 w JPK_VAT.
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Wprowadzenie
Dwa warianty
Licencja EasyMatrix

Usługowe generowanie listy
kodów (MPP, GTU) oraz
stawek VAT
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Usługowe generowanie listy oznaczeń GTU, MPP, stawek VAT

Alternatywnie Deloitte może usługowo sklasyfikować, z wykorzystaniem narzędzia
EasyMatrix, indeksy klienta na podstawie dostarczonych danych.
Zaleta: możliwość dokonania „masowej” klasyfikacji nawet kilku tysięcy pozycji.

Wprowadzenie

Dwa warianty
Licencja EasyMatrix
Usługowe generowanie
kodów / stawek VAT
Zastrzeżenia

W ramach opisanych prac Klient dostarcza tabelę z kodami CN i/lub PKWiU stosowanymi
przez siebie dla określonych produktów, a Deloitte w oparciu o te informacje przypisuje
powiązane z nimi konsekwencje: powiązany kod CN lub PKWiU (odpowiednio), kody GTU,
obowiązkowy MPP oraz obniżone stawki VAT.

Prace wykonywane są przez specjalistów Deloitte, w oparciu o bazy danych zawarte w
EasyMatrix, a więc zasady działania (i możliwe ograniczenia) są tu analogiczne.
Dlatego też w ten sposób możliwe jest automatyczne przedstawienie wszystkich
konsekwencji (znaczników GTU, MPP oraz stawki VAT), które są w przepisach bezpośrednio
uzależnione od CN lub PKWiU.
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Usługowe generowanie kodów
Dane wsadowe, które dostarcza
Klient:
- nazwa produktu

- kod CN lub grupowanie PKWiU
(przypisane przez Klienta)
Dane powstałe w wyniku usługowego generowania kodów:
nowe kody CN lub grupowanie PKWiU, kody GTU, oznaczenie
MPP, stawki VAT, dodatkowe informacje:

© 2020 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Produkt

PKWiU 2008

ZACISK HAMULCA
UKŁAD SCALONY PANELU STEROWANIA
DRUT DO WIĄZANIA ZBROJEŃ
LINKA HAMULCA
OLEJ DO SMAROWANIA ŁAŃCUCHA
WÓZEK TRANSPORTOWY
POKRYWA OBUDOWY
FOLIA STRETCH
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA - PROCESOR
DYSK TWARDY WEWNĘTRZNY SSD
OLEJ NAPĘDOWY
ODPADY Z POLIMERÓW CHLORKU WINYLU
WYROBY PŁASKIE WALCOWANE
GAZ LPG
WODA GAZOWANA XYZ 0,85L
WODA GAZOWANA 1,5L
DANIE GOTOWE ABC
MUSLI 50G

29.32.20.0
26.11.30.0
24.34.11.0
29.32.30.0
20.59.41.0
28.92.28.0
29.32.30.0
22.21.30.0
26.11.30.0
58.29.29.0
19.20.26.0
38.11.55.0
24.10.41.0
19.20.39.0
11.07.19.0
11.07.11.0
10.85.13.0
10.61.33.0
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Zastrzeżenia (dot. obu wariantów współpracy)
•

•

Narzędzie EasyMatrix jest bazą danych, która zwiera:
•

Tabelę klasyfikacyjną Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) dostępną na stronie www GUS

•

Tabelę kodów Nomenklatury Scalonej (CN 2020) dostępną na stronie www GUS

•

Tabelę znaczników GTU (używanych w pliku JPK_VAT) zawierającą informację z Rozporządzenia dot. JPK_VAT

Wprowadzenie

•

Tabelę znaczników MPP (załącznik nr 15 do ustawy o VAT wg projektu ustawy w ramach tzw. „pakietu SLIM VAT”, który ma wejść w życie 1.1.2021 r.)

Dwa warianty

•

Tabele składające się na „matrycę stawek VAT” - a zatem załączniki nr 3 oraz nr 10 ustawy o VAT.

Licencja EasyMatrix

Narzędzie zawiera również powiązania pomiędzy ww. tabelami / grupowaniami. Powiązania te zostały wprowadzone do bazy danych na podstawie tabel przejść
pomiędzy CN a PKWiU dostępne na stronach www GUS, a także na podstawie treści pozostałych ww. tabel i wyłącznie pod warunkiem, że treść tych tabel
umożliwiaj bezpośrednie wskazanie takiego powiązania (np. narzędzie wskazuje związek pomiędzy kodem CN 8701 20 90 a oznaczeniem GTU 07, ponieważ z
treści Rozporządzenia dot. JPK_VAT wynika, że takie oznaczenie dotyczy wymienionego w tym Rozporządzeniu kodu CN 8701).

•

Narzędzie zawiera przejrzysty interfejs przeszukiwania, który umożliwia wyświetlanie ww. tabel / grupowań oraz powiązań między nimi.

•

Narzędzie zatem może być użyteczne do dokonywania klasyfikacji towarów i usług do odpowiednich grupowań poprzez wyświetlanie jakie frazy znajdują się w
poszczególnych tabelach (a jakie w nich się nie znajdują), jak również poprzez wyświetlanie istniejących powiązań pomiędzy nimi opisanych powyżej. Narzędzie to
jednak nie jest oprogramowaniem, które automatycznie dokonuje pełnej klasyfikacji towarów i usług do odpowiednich grupowań.

•

Powyższe związane jest przede wszystkim z wysokim stopniem skomplikowania CN i PKWiU, przy których należy brać pod uwagę nie tylko nazwy poszczególnych
grupowań, ale także np. ogólne reguły ich interpretacji, czy dodatkowe uwagi i noty wyjaśniające. W praktyce istotne mogą być także rozstrzygnięcia zapadłe już w
podobnych sprawach (np. wyroki TSUE, decyzje WIT lub WIS, opinie GUS). Ponadto, niektóre towary lub usługi nie są powiązane w ww. tabelach z określonymi
grupowaniami CN lub PKWiU (jak np. nawozy i środki ochrony roślin, których stawka nie jest zależna zasadniczo od klasyfikacji CN, a zatem narzędzie nie wskazuje
związku pomiędzy azotanami znajdującymi się w grupowaniu CN 3102 40 a stawką VAT 8%).

•

Otrzymane rezultaty z przeszukiwania bazy w ramach udzielonej licencji uzależnione będą w całości od zapytań zadanych przez użytkownika oraz samodzielnego
zinterpretowania przez niego otrzymanych wyników. Dlatego też Deloitte nie może ponosić odpowiedzialności za decyzje prawne i biznesowe podejmowane w
oparciu o takie rezultaty. Przed dokonaniem ostatecznej klasyfikacji danego towaru należy skonsultować się z odpowiednią instytucją lub profesjonalistą.

•

Usługowe przypisywanie kodów i powiązanych z nimi konsekwencji, dokonywane przez specjalistów Deloitte, opiera się na narzędziu EasyMatrix, które
funkcjonuje w sposób opisany powyżej - a zatem umożliwia przyporządkowanie do przedstawionych przez Klienta kodów CN / grupowań PKWiU odpowiednich
kodów i powiązanych z nimi konsekwencji z ww. ograniczeniami.

•

A zatem, w konsekwencji, jak wskazano wyżej, otrzymane w sposób zautomatyzowany rezultaty obejmą tylko konsekwencje na gruncie podatku VAT, które są
wprost uzależnione od danego kodu CN lub grupowania PKWiU, zgodnie z zawartością ww. baz danych, o które narzędzie zostało oparte. Przykładowo, stawka
obniżona 8% dla produktów takich jak wyroby medyczne, produkty biobójcze, nawozy czy pasze może nie zostać uwzględniona w otrzymanych rezultatach, gdyż
stawka VAT dla tych kategorii wyrobów nie jest zasadniczo uzależniona od CN / PKWiU.
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O Deloitte
Deloitte w Polsce
Deloitte w Polsce jest częścią międzynarodowej sieci Deloitte Touche Tohmatsu, zaliczającej się do „Wielkiej Czwórki” światowych firm doradczych i jest najszybciej
rozwijającą się spośród nich. Deloitte świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, audytu i rachunkowości, doradztwa prawnego, księgowego
i inwestycyjnego, a także specjalistyczne usługi doradztwa gospodarczego oraz kompleksowe doradztwo personalne i usługi aktuarialne. Na całym świecie
zatrudniamy ponad 312 000 specjalistów w ponad 150 państwach.
Dział Doradztwa Podatkowego Deloitte
Deloitte w Polsce świadczy usługi doradztwa podatkowego od 1990 r. Dziś jesteśmy największą firmą doradztwa podatkowego na rynku. Nasz zespół tworzy ok.
600 specjalistów, w tym doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów. Do naszych Klientów należą największe polskie przedsiębiorstwa oraz działające
w Polsce firmy zagraniczne. Stworzyliśmy największą spośród firm doradztwa podatkowego sieć biur – obsługujemy naszych Klientów w Warszawie, Gdańsku,
Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu.

Nasze nagrody
Praktyka podatkowa Deloitte w Polsce była wielokrotnie nagradzana przez media i niezależnych ekspertów:
• Największa firma pod względem liczby doradców podatkowych wg Rankingu firm i doradców podatkowych „Rzeczpospolitej” w latach 2015 – 2020
• Firma doradztwa podatkowego obsługująca najwięcej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wg Rankingu firm i doradców
podatkowych „Rzeczpospolitej” w latach 2018 – 2019
• Największa firma pod względem przychodów wg Rankingu firm i doradców podatkowych „Rzeczpospolitej” w latach 2015 – 2017
• Podatkowa Firma Roku w Europie Środkowo-Wschodniej według International Tax Review w latach 2019 – 2020
• Podatkowa Firma Roku w Polsce według International Tax Review w roku 2019
• Central European Tax Firm of the Year według International Tax Review w latach 2013 – 2016
• Poland Transfer Pricing Firm of the Year według International Tax Review w latach 2014 – 2015
• Najlepsza Firma Doradztwa Podatkowego w Polsce w roku 2014 według „Dziennika Gazety Prawnej”
• Najskuteczniejsza Firma Doradztwa Podatkowego w Polsce w latach 2013 – 2014 według „Dziennika Gazety Prawnej”
Dzielimy się wiedzą
Naszą misją jest nie tylko świadczenie najwyższej jakości usług, ale także przekazywanie aktualnej i rzetelnej informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów
uruchomiliśmy serwis, dzięki któremu mogą Państwo otrzymywać nieodpłatne, elektroniczne informacje podatkowe, dotyczące polskiego rynku. Jako pierwsza firma
doradztwa podatkowego w Polsce uruchomiliśmy webcasty – wirtualne seminaria z udziałem naszych specjalistów.
Regularnie organizujemy specjalistyczne warsztaty i konferencje poświęcone najważniejszym problemom prawa podatkowego. Nasi eksperci biorą udział
w wydarzeniach organizowanych przez instytucje naukowe i izby handlowe. Wszelkie informacje dotyczące usług, webcastów oraz wydarzeń, w których uczestniczymy
są dostępne na stronie: www.deloitte.com/pl/podatki.
© 2020 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.

Największa firma doradztwa
podatkowego pod względem
liczby doradców podatkowych
wg rankingu Rzeczpospolitej
w latach 2015-2020

600
Specjalistów

Największa spośród firm doradztwa
podatkowego sieć biur – 9 miast
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Wszelkie fakty i informacje uzyskane przez Deloitte (w tym osoby i podmioty działające w tym zakresie na jej rzecz) w związku ze
świadczeniem Usług objęte są tajemnicą zawodową i muszą być zachowane w poufności. Z tego względu, za wyjątkiem przypadków wprost
określonych obowiązującym prawem (w szczególności nieobjętych tajemnicą zawodową informacji, które Deloitte zobowiązana będzie
przekazać na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy – Ordynacja podatkowa) lub w Umowie, w tym w Warunkach, Deloitte nie
będzie uprawniona do udostępnienia takich informacji podmiotom trzecim, w tym organom publicznym, o ile Klient odrębnie nie upoważni
Deloitte, w formie pisemnej, do dokonania takiego udostępnienia, wskazując wyraźnie jego zakres i przedmiot. Upoważnienie takie nie
może być w żaden sposób domniemane i nie może wynikać z innych czynności czy oświadczeń Klienta.
Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną
odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte
Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.
Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz
prywatnego, działającym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy
umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i
branży, w jakiej działają. Ponad 244 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko i
otoczenie, w którym żyją i pracują.

Deloitte Central Europe to regionalna jednostka działająca w ramach Deloitte Central Europe Holdings Limited, członka Deloitte Touche Tohmatsu
Limited w Europie Środkowej. Usługi świadczą spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited, które stanowią odrębne i
niezależne podmioty prawne. Spółki zależne i stowarzyszone z Deloitte Central Europe Holdings Limited to jedne z wiodących firm świadczących
usługi profesjonalne; zatrudniają łącznie ponad 6 000 pracowników w 41 biurach w 18 krajach Europy Środkowej.
Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy członkowskie oraz podmioty
stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych,
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dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni
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