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Rozporządzenie w sprawie PKWiU 2015 dla celów 
podatku VAT już od 1 stycznia 2018 r.

Na chwilę obecną z dniem 1 stycznia 2018 r. przestanie mieć
zastosowanie dla celów podatku VAT rozporządzenie w sprawie
PKWiU 2008. Wraz z tym dniem zacznie obowiązywać dla celów
tego podatku nowe rozporządzenie w sprawie PKWiU 2015.

Powyższe będzie skutkować wcześniejszą zmianą załączników do
ustawy o VAT oraz zmianą rozporządzenia w sprawie towarów i
usług, dla których obniża się stawkę VAT.

W nowym rozporządzeniu oprócz zmian w zakresie klasyfikacji
produktów zmianie uległ również klucz powiązań pomiędzy
kodami CN a PKWiU. Do tej pory korelacja wskazana była w
rozporządzeniu PKWiU 2008, według nowej regulacji klucz
powiązań będzie zamieszczany na stronie Głównego Urzędu
Statystycznego i corocznie aktualizowany wraz ze zmianami
kodów CN. Oznacza to, iż zmiana CN będzie bezpośrednio
wpływać na zmianę klasyfikacji w zakresie PKWiU oraz może
prowadzić również do zmiany stosowanych stawek VAT!
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Przykład zmiany klasyfikacji produktu: 
Orzeszki ziemne łuskane : 
 PKWiU 2008: 01.11.83.0 – 5% stawka VAT
 PKWiU 2015: 10.39.25.0 – 8% stawka VAT (w przypadku braku zmiany treści 

załączników do ustawy o VAT) 

Zmiana PKWiU może dotknąć przedsiębiorców działających w wielu branżach.
Warto już dziś rozważyć podjęcie działań w celu dostosowania się do
nadchodzących zmian poprzez analizę własnego asortymentu produktowego pod
kątem klasyfikacji na gruncie nowego rozporządzenia w sprawie PKWiU.
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Jesteśmy gotowi udzielić Państwu wsparcia w procesie dostosowania się do
nowego rozporządzenia bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie
klasyfikacji produktów. Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż zespół PwC
specjalizujący się w powyższych kwestiach uczestniczył już w podobnych
projektach przed 1 stycznia 2011 r., kiedy to dla celów podatku VAT zaczęło
obowiązywać PKWiU 2008.


