
 

#WebinariumMF nt. Wykazu podatników VAT 

Deskrypcja dotyczy pliku audio-video o czasie trwania 52 minuty i 46 

sekund z webinarium pt.: „Wykaz podatników VAT”, które odbyło się 25 

listopada 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów w Warszawie. 

Webinarium i było transmitowane do Internetu na platformie YouTube na 

kanale Ministerstwa Finansów. Webinarium było adresowane do 

przedsiębiorców. Na pytania odpowiadali eksperci MF i KAS oraz partnerzy 

społeczni kampanii Bezpieczna Transakcja.  

Webinarium 

Na tle białego banera z logotypem Ministerstwa Finansów oraz 

nieokreśloną grafika w postaci czarnych linii tworzących wzór powyginanej 

siatki, siedzą przy stole 4 osoby. Przed każdą osobą jest umieszczony 

mikrofon. Nazwiska osób w kolejności od lewej strony: Pan Leszek 

Lewandowicz - doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, partner w kampanii "Bezpieczna 

transakcja”;  Pani Emilia Folfoszyńska, ekspert z Krajowej Administracji 

Skarbowej;  Pan Sebastian Ogórek  redaktor naczelny Money.pl; Pan 

Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatków od 

Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. 

Plansza 1 – jeden wykaz podatników VAT 

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej z lewej strony trzy tekstowe 

informacje z tekstem pisanym czarna czcionką: 1 tekst: „Wykaz 

podmiotów niezarejestrowanych lub wykreślonych”; 2 tekst: „Wykaz 

podmiotów przywróconych”; 3 tekst: „Wykaz podmiotów 

zarejestrowanych”, spięte dużą czerwoną kropkowaną klamrą ze strzałką 

na środku skierowaną w prawą stronę w kierunku czarnego napisu w 

trzech linijkach JEDEN WYKAZ PODATNIKÓW VAT, VAT pisany czcionką 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23WebinariumMF


czerwoną. Poniżej w dolnym prawym rogu czarny napis #Bezpieczna 

Transakcja. 

Plansza 2 – korzystanie z wykazu podatników VAT 

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej czerwoną czcionką w 2 linijkach 

tekst: „Dlaczego powinieneś korzystać z Wykazy podatników VAT w 

biznesie? Poniżej jako 3 odnośniki zaczynające się od czerwonej kropki 

pisane czarną czcionką: tekst 1 odnośnika: „Łatwiej dochowasz należytej 

staranności; tekst 2 odnośnika: „Nie stracisz prawa do odliczenia VAT; 

tekst 3 odnośnika: „Od 1 stycznia 2020 r. unikniesz konsekwencji 

finansowych przy przelewach powyżej 15. tys. zł na rachunek 

rozliczeniowy z wykazu”;  Poniżej w dolnym prawym rogu czarny napis 

#Bezpieczna Transakcja. 

Plansza 3 – brak rachunku kontrahenta w wykazie 

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej z lewej strony grafika w postaci  

figury  w kształcie szarego kwadratu wpisano w 2 wierszach infografiki 

odhaczenia, w 3 wierszu  jest czerwona infografika oznaczenia jako X, po 

prawej stronie grafiki umieszczono tekst czerwoną czcionka: ”Jeżeli w 

wykazie nie ma rachunku twojego kontrahenta to: ” Następnie 2 odnośniki  

zaczynające się od czerwonej kropki pisane czarną czcionką: tekst 1 

odnośnika: „być może korzysta on w rozliczeniach firmowych z rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego (tzw. ROR); tekst 2 odnośnika: „nie 

zgłosił swojego rachunku rozliczeniowego w formularzu zgłoszeniowym 

CEIDG//NIP”. W dolnym prawym rogu czarny napis #Bezpieczna 

Transakcja. 



Plansza 4 – zgłaszanie błędów  

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej z lewej strony grafika postaci 

ludzkiej z niewielką walizką idącego w prawą stronę. Nad postacią 

czerwony tekst: ”Zgłoś ewentualne błędy:”. Od ludzika odchodzą 

promieniście 3 szare kropkowane strzałki skierowane w prawą stronę w 

kierunku grafik budynków jako odnośników do tekstów umieszczonych po 

prawej stronie. Tekst 1 odnośnika czarną czcionką: „do właściwego dla 

siebie US lub na tutaj podkreślony adres e-mail: 

WykazPodatnikow@mf.gov.pl”; tekst 2 odnośnika czarną czcionką :”do 

CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem 

CEIDG”; tekst 3 odnośnika czarną czcionką:” do odpowiednich banków -  

w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku i potwierdzania, 

czy rachunek jest w systemie teleinformatycznym STIR” 

Plansza 5 – potwierdzenie, czy kontrahent jest zarejestrowany 

jako podatnik VAT czynny lub zwolniony 

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej z lewej strony szara grafika kartki 

papieru , w górnym jej rogu czerwona strzałka skierowana w prawo . Po 

prawej stronie grafiki tekst pisany w pięciu wierszach: ”Wystąp z 

wnioskiem do urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy kontrahent jest 

zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 

Plansza 6 – wpisy do CEIDG 

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

mailto:WykazPodatnikow@mf.gov.pl


następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej z lewej strony szara grafika lupy, 

w jej środku imitacja tekstu. Po prawej stronie grafiki tekst pisany w 4 

wierszach: ”Uważnie weryfikuj wszelkie informacje o rzekomych 

płatnościach związanych z wpisami do CEIDG „ 

Plansza 7 – podmioty zagraniczne  

Plansza w kolorze biało-szarym, w górnej prawej części planszy 2 

czerwone loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej. W lewym górnym rogu, czerwona infografika odhaczenia, 

następnie drukowaną czarną czcionką tekst WYKAZ PODATNIKÓW VAT, 

VAT pisany czcionką czerwoną. Poniżej z lewej strony szara grafika mapy 

Polski z 6 czerwonymi kropkami. Po prawej stronie grafiki tekst pisany w 6 

wierszach na przemian czarną i czerwoną czcionką: ”Płatności na konto z 

wykazu dotyczą tylko tych podmiotów zagranicznych, które są 

zarejestrowane dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni w Polsce”. 

Plansza 8 – plansza końcowa 

Plansza końcowa w kolorystyce biało-żółtej, wykonana jako kolaż tekstów, 

logotypów oraz z fotografii. W górnym prawym rogu planszy na białym tle 

2 czerwone logotypy: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji 

Skarbowej, poniżej na żółtym tle webinarium  pisane dużym drukowanym 

czerwonym drukiem. Fotografia przedstawia młodego mężczyznę w 

okularach siedzącego w koszuli w kratę zapatrzonego w swoje notatki z 

podpartą brodą o swoją lewą rękę, w prawej ręce trzymającego długopis. 

Poniżej  na białym tle czarną czcionką wielkimi drukowanymi literami w 2 

wierszach WYKAZ PODATNIKÓW VAT, obok z lewej strony duża czerwona 

infografika odhaczenia, następnie na samym dole planszy na białym 

nieregularnym  tle logotyp Bezpieczna Transakcja. 

 

 


