Krajowa Informacja Skarbowa

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS) A INTERPRETACJA INDYWIDUALNA –
PODSTAWOWE RÓŻNICE

Wiążąca informacja stawkowa i interpretacja indywidualna to dwie odrębne instytucje
prawne, obsługiwane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacje
indywidualne funkcjonują od 2007 r., natomiast decyzje WIS są wydawane od 2019 r.
Przepisy prawa podatkowego określają różne tryby postępowania w celu uzyskania WIS
i interpretacji indywidualnych. Odmienny jest także zakres podmiotowy i przedmiotowy obu
tych instytucji. Konsekwentnie – inna jest też procedura wydawania WIS i interpretacji
indywidualnych.
Do wydawania WIS stosuje się art. 42a – 42i ustawy o VAT1, jak również przepisy działu IV
Ordynacji podatkowej2, z wyłączeniem rozdziałów 17, 18, 19 i 20. Natomiast w zakresie
wydawania interpretacji indywidualnych stosuje się przepisy art. 14b-14s Ordynacji
podatkowej.
W celu uzyskania kompleksowej informacji dotyczącej podatku VAT, obejmującej zarówno
stawkę, jak i inne elementy konstrukcyjne podatku, np. wyeliminowanie obowiązku
zastosowania zwolnienia czy ustalenie podstawy opodatkowania, konieczne jest złożenie
zarówno wniosku ORD-IN, aby otrzymać interpretację indywidualną (w zakresie np.
wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia oraz ustalenia podstawy opodatkowania), jak i
wniosku WIS-W, aby otrzymać WIS (w zakresie stawki podatku VAT).

1
2

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z późn. zm).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.).
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PODSTAWOWE RÓŻNICE MIĘDZY WIS A INTERPRETACJĄ INDYWIDUALNĄ
WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA
Podstawa
prawna

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 art. 42a – 42i ustawy o VAT
 dział IV Ordynacji podatkowej (z wyłączeniem rozdziałów 17,
18, 19 i 20)
 rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji
stawkowej3
 rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania
wiążącej informacji stawkowej4







Organ
uprawniony
do wydania
Zakres
wniosku
3
4

5
6

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

art. 14b – 14s Ordynacji podatkowej
w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 120, art. 121 § 1, art. 125, art. 126,
art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 143, art. 165 § 3b,
art. 165a, art. 168, art. 169 § 1–2 i 4, art. 170, art. 171, art. 208,
art. 213 w zakresie uzupełniania lub sprostowania co do skargi
do sądu administracyjnego, art. 214, art. 215 § 1 i 3 oraz przepisy
rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 10, 14, 16 i 23 działu IV Ordynacji
podatkowej
rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej5
rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej w sprawie wniosku wspólnego o wydanie
interpretacji indywidualnej6
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

 wyłącznie przepisy w zakresie stawek podatku od towarów
i usług



przepisy prawa podatkowego, z wyjątkiem:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz. U. poz. 2109).
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej
(Dz. U. poz. 1945).
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz. U. poz. 2433).
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz. U. poz. 2458).
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INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 klasyfikacja towaru lub usługi dla celów stosowania
przepisów o podatku od towarów i usług, zawierających
taką klasyfikację

Podmioty
uprawnione
do złożenia
wniosku

 podatnik posiadający NIP (nie zawsze posiadanie NIP
uprawnia do złożenia wniosku WIS-W)
 inny podmiot dokonujący lub zamierzający dokonywać
dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia
usług
 zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny
w związku z udzielanym zamówieniem publicznym

1) przepisów podatku od towarów i usług w zakresie stawek,
oraz
2) przepisów prawa podatkowego regulujących właściwość,
uprawnienia i obowiązki organów podatkowych oraz
mających na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania,
które odnoszą się do nadużycia przepisów prawa podatkowego,
prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej lub
podejmowania działań w sposób sztuczny lub bez uzasadnienia
ekonomicznego
 zainteresowany (w swojej indywidualnej sprawie ma prawo
wystąpić podatnik, płatnik itp.)
 zamawiający w rozumieniu Prawa zamówień publicznych
w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku
z udzielanym zamówieniem publicznym
 podmiot publiczny w rozumieniu ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia
wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie
publiczno-prywatnym
 zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi w zakresie mającym wpływ na sposób
obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną
płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową
koncesji na roboty budowlane lub usługi
Uwaga!
W postępowaniu interpretacyjnym dopuszczalne jest złożenie
wniosku wspólnego (ORD-WS). Na warunkach i zasadach
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 jeden, szczegółowo opisany towar, albo
 jedna, szczegółowo opisana usługa, albo
 jedno, szczegółowo opisane świadczenie złożone, tj. towary
lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się
na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem
VAT
Uwaga!
Zarówno wniosek o wydanie WIS, jak i wydana WIS może
dotyczyć wyłącznie jednego towaru albo jednej usługi, albo
jednego świadczenia złożonego (kompleksowego).
Uwaga!
Jeżeli wydanie WIS w określonym zakresie wymaga uprzedniego
zaklasyfikowania innego towaru lub usługi, wówczas należy
złożyć dwa albo więcej odrębnych wniosków o wydanie WIS.
Przykład:
Składając wniosek o zaklasyfikowanie i określenie stawki VAT
dla usługi remontowej w budynku należy wskazać w treści
wniosku symbol PKOB tego budynku (niezbędny do określenia
stawki dla usługi remontowej). Jeśli podatnik nie zna właściwej
4

przewidzianych w art. 14r Ordynacji podatkowej – z wnioskiem
o wydanie interpretacji indywidualnej może wystąpić dwóch lub
więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie
faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu
przyszłym.
 zaistniały stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe
Uwaga!
Wniosek o wydanie interpretacji może obejmować kilka odrębnych
stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych.
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i sposób
złożenia
wniosku

Elementy
wniosku
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klasyfikacji tego budynku powinien najpierw wystąpić
z wnioskiem o sklasyfikowanie według PKOB budynku,
a dopiero w dalszej kolejności może złożyć wniosek o wydanie
WIS dotyczącej usługi w tym budynku.
 WIS-W, ewentualnie załącznik WIS-W/A
Wniosek można złożyć:
 osobiście
 za pośrednictwem poczty na adres Krajowej Informacji
Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
 za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres:
/KIS/SkrytkaESP (formularz WIS-W do wypełnienia online
dostępny jest pod adresem epuap )

 dane wnioskodawcy
 dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony)
 określenie przedmiotu wniosku, w tym:
 szczegółowy opis towaru albo usługi, pozwalający na taką
ich identyfikację, aby dokonać ich kwalifikacji zgodnej z
Nomenklaturą scaloną (CN) lub Polską Klasyfikacją
Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług (PKWiU)
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 ORD-IN, ewentualnie załącznik ORD-IN/A
 ORD-WS, ewentualnie załącznik ORD-WS/A, ORD-WS/B –
w przypadku wniosku wspólnego o wydanie interpretacji
indywidualnej
Wniosek można złożyć:
 osobiście
 za pośrednictwem poczty na adres Krajowej Informacji Skarbowej,
ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
 za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres: /KIS/SkrytkaESP
(formularze ORD-IN, ORD-WS do wypełnienia online dostępne są
pod adresem epuap )





dane wnioskodawcy
dane pełnomocnika (o ile został ustanowiony)
określenie rodzaju sprawy (PIT, CIT, VAT, AKC, OP, PCC, SD itd.)
informacje dotyczące opłaty należnej od każdego stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego
 wyczerpujący opis zaistniałego stanu faktycznego (stanów
faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
 konkretne pytanie, na które ma być udzielona odpowiedź
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 wskazanie klasyfikacji, według której mają być
klasyfikowane towar lub usługa
 wskazanie przepisów o VAT lub przepisów wykonawczych
do tej ustawy – w przypadku, gdy wniosek zawiera żądanie
sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania
przepisów o VAT, innych niż dotyczące określania stawki
podatku VAT
 informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku

 własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu
faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego
(zdarzeń przyszłych)

Uwaga!

Oświadczenia
składane we
wniosku

Wnioskodawca w składanym wniosku o wydanie WIS nie
przedstawia własnego stanowiska w sprawie, może wyłącznie
wskazać (zaproponować) klasyfikację opisanej usługi, towaru
czy świadczenia kompleksowego, przy czym organ podatkowy
nie ma obowiązku do tej propozycji się odnieść. Wskazanie
takie nie jest jednak obowiązkowe. Klasyfikacja nie jest dla KIS
wiążąca. To zadaniem organu jest określenie prawidłowej
klasyfikacji, nawet jeżeli jest ona niezgodna z propozycją
wnioskodawcy.
 „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku,
w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się
postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola
celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu
organu podatkowego”
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 „Ja, niżej podpisany(-na), pouczony(-na) o odpowiedzialności
karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych oświadczeń składam, stosownie do art. 14b § 4 ustawy
- Ordynacja podatkowa, oświadczenie następującej treści:
Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem
o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są
przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli
podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie
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 oświadczenie to nie ma zastosowania w stosunku do
zamawiającego w rozumieniu Prawa zamówień publicznych

sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub
postanowieniu organu podatkowego”
 oświadczenie to nie ma zastosowania w stosunku do zamawiających w
rozumieniu Prawa zamówień publicznych i ustawy o umowie koncesji na
roboty budowalne lub usługi oraz podmiot publiczny w rozumieniu
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Dokumenty
załączane do
wniosku

 kopia potwierdzenia wpłaty
 jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego)
z dowodem wpłaty opłaty skarbowej od udzielonego
pełnomocnictwa w wysokości 17 zł, uiszczonej na rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 można dołączyć do wniosku dokumenty odnoszące się do
towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany,
schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od
producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające
organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji
towaru albo usługi
 obowiązek dostarczenia – na wezwanie organu – w terminie
7 dni od dnia doręczenia wezwania próbki towaru, gdy jest
to niezbędne dla dokonania jego prawidłowej klasyfikacji
Uwaga!
Załączone do wniosku WIS-W dokumenty podlegają analizie
w ramach prowadzonego postępowania.
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 dowód uiszczenia opłaty dołączony do wniosku lub dostarczony
w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
 jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
(z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego) z dowodem wpłaty
opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17
zł, uiszczonej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w BielskuBiałej
 nie załącza się żadnych innych dokumentów poza dowodem
uiszczenia opłaty potwierdzenia wpłaty i ewentualnym
pełnomocnictwem wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej
 wszystkie istotne informacje powinny zostać opisane w treści
wniosku, tzn. zainteresowany wyczerpująco opisuje stan faktyczny
lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem wniosku
Uwaga!
Załączone do wniosku ORD-IN dokumenty – poza dowodem
uiszczenia opłaty potwierdzenia wpłaty i ewentualnym
pełnomocnictwem wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej – nie
podlegają analizie i ocenie w ramach prowadzonego postępowania
interpretacyjnego.
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 40 zł – gdy wniosek dotyczy jednego towaru albo jednej
usługi
 iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów oraz usług składających
się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu,
gdy w ocenie wnioskodawcy opisane towary lub usługi razem
tworzą świadczenie kompleksowe
 opłatę należy uiścić wraz ze złożeniem wniosku o wydanie
WIS
 dodatkowa opłata – wskazana przez organ opłata (w tym
wezwanie do zaliczki) za przeprowadzenie badań lub analiz –
jeśli organ uzna za niezbędne ich przeprowadzenie dla
dokonania klasyfikacji
 opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:
 w całości – w przypadku wycofania wniosku
 w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku
uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej

 postępowaniem obejmuje się wyłącznie jeden towar albo
jedną usługę albo jedno świadczenie złożone
 postępowanie w zakresie wydania WIS oparte jest na
szczegółowym opisie przedmiotu wniosku, dodatkowych
wyjaśnieniach wnioskodawcy, analizie złożonych
dokumentów (przykładowo w przypadku wniosku, którego
przedmiot stanowi usługa, uwzględnia się również warunki
umowy o jej świadczenie) oraz załączonych próbek,
8

 40 zł – w przypadku gdy wniosek dotyczy jednego stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego
 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego
 opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

 opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega
zwrotowi wyłącznie w przypadku:
 wycofania wniosku – w całości
 wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego
w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w
odpowiedniej części
 uiszczenia kwoty wyższej od należnej – w odpowiedniej części
 postępowanie interpretacyjne może obejmować wiele odrębnych
stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych wynikających ze
złożonego wniosku
 w postępowaniu interpretacyjnym nie prowadzi się postępowania
dowodowego
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w przypadku skierowania próbki towaru do badań
laboratoryjnych – również wynikach tych badań
 organ podatkowy wydając WIS – inaczej niż w postępowaniu
interpretacyjnym – jest obowiązany wykazać istnienie
poszczególnych faktów, dokonując ich oceny w oparciu
o zgromadzony materiał dowodowy
 w niektórych przypadkach, gdy jest to niezbędne do
dokonania klasyfikacji towaru albo usługi, organ podatkowy
może zlecić dodatkowe badania lub analizy niezależnym
podmiotom (laboratoriom)
 szczegółowy opis przedmiotu wniosku jest jedynie punktem
wyjścia do przeprowadzenia postępowania w sprawie
Zakres
 decyzja (WIS) wydawana jest na potrzeby opodatkowania
rozstrzygnięcia
podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów,
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia
usług
 WIS zawiera:
 opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS
 klasyfikację przedmiotu wniosku według PKWiU/CN/PKOB
albo
 w przypadku, gdy stawka podatku VAT nie jest uzależniona
od zaklasyfikowania do odpowiedniej klasyfikacji
(PKWiU/CN/PKOB), ale od spełnienia definicji (opisu)
zawartej w przepisie ustawy o VAT lub pozycji załącznika do
ustawy o VAT, wskazanie, że przedmiot postępowania
spełnia te wymogi
 stawkę podatku VAT
9

 podstawą wydania interpretacji jest prawidłowo złożony wniosek
– zawierający wyczerpujący opis stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego oraz własne stanowisko w sprawie
 postępowanie sprowadza się wyłącznie do oceny stanowiska
zainteresowanego, które może być prawidłowe lub nieprawidłowe
oraz uzasadnienia prawnego tej oceny przez organ
 załączone do wniosku inne dowody nie są brane pod uwagę
w prowadzonym postępowaniu

 interpretacja indywidualna – stanowisko organu podatkowego
na temat stosowania przepisów prawa podatkowego
w indywidualnej sprawie w przedstawionym we wniosku stanie
faktycznym lub zdarzeniu przyszłym
 interpretacja indywidualna zawiera:
 wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu
faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz
 ocenę stanowiska zainteresowanego wraz z uzasadnieniem
prawnym tej oceny – organ może odstąpić od uzasadnienia
prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe
w pełnym zakresie
Uwaga!
W zakresie objętym WIS nie wydaje się interpretacji indywidualnych.
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Uwaga!
WIS nie rozstrzyga o zastosowaniu zwolnienia od podatku VAT.
Wydawana jest wyłącznie w zakresie opodatkowania stawką
0%, 5%, 8% lub 23%, z wyjątkiem opodatkowania
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu
towarów.
WIS może być również wydana na potrzeby inne niż określenia
stawki - art. 42b ust. 4 ustawy o VAT, tj. klasyfikuje towar albo
usługę na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych
niż dotyczące określenia stawki podatku.

Termin
wydania

Stopień szczegółowości dokonanej w WIS klasyfikacji
uzależniony jest od szczegółowości klasyfikacji wymaganej na
potrzeby określenia stawki VAT dla danego towaru/usługi albo
na potrzeby stosowania przepisu.
 bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3
miesięcy od dnia otrzymania wniosku
 w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość
wyznaczenia nowego terminu wydania WIS, jednak wówczas
organ informuje o tym wnioskodawcę wskazując nowy
termin z wyjaśnieniem przyczyn jego niedotrzymania
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 bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy
od dnia otrzymania wniosku
Uwaga!
Do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19 termin wydania interpretacji
może zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące7.

Przedłużenie to dotyczy wniosków od 31 marca 2020 r. – art. 31g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) - w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia
wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
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 decyzja WIS
 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
w sprawie wydania WIS, m.in. w następujących sytuacjach:
 wniosek dotyczy kilku towarów lub usług, niepowiązanych
ze sobą, a podatnik nie wskazał, że przedmiotem wniosku
jest – w jego ocenie – świadczenie kompleksowe
 wniosek dotyczy interpretacji przepisów o VAT w innym
zakresie niż przepisy „stawkowe”
 wniosek złożony przez podmiot nieuprawniony
 wniosek dotyczy sklasyfikowania towaru, usługi albo
świadczenia kompleksowego dla celów zastosowania
przepisów o podatku VAT, które nie odwołują się do
klasyfikacji (CN, PKWiU, PKOB)
 postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez
rozpatrzenia, m.in. w następujących sytuacjach:
 nieuzupełnienie braków formalnych lub merytorycznych,
wskazanych w wezwaniu organu podatkowego, w terminie
7 dni, licząc od dnia otrzymania tego wezwania

 w razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie
określonym przepisami uznaje się, że w dniu następującym po
dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została
wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska
wnioskodawcy w pełnym zakresie
 interpretacja indywidualna (stanowisko wnioskodawcy
prawidłowe lub nieprawidłowe)
 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie
wydania interpretacji indywidualnej, m.in. w następujących
sytuacjach:
 gdy wnioskodawca nie jest osobą zainteresowaną
 gdy wniosek nie dotyczy przepisów prawa podatkowego
 gdy przedmiotem wniosku jest zdarzenie hipotetyczne,
a wydana interpretacja nie miałaby charakteru indywidualnego
 gdy wniosek nie ma wpływu na sposób obliczenia ceny
w związku z udzielanym zamówieniem publicznym (nie dotyczy
zdarzenia przyszłego – nie znajduje zastosowania
art. 14s Ordynacji podatkowej)
 postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie interpretacji
indywidualnej bez rozpatrzenia, m.in. w sytuacji nieuzupełnienia
braków formalnych, w tym dokonania opłaty, lub merytorycznych,
wskazanych w wezwaniu organu podatkowego, w terminie 7 dni,
licząc od dnia otrzymania tego wezwania

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego
w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.
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 niewpłacenie zaliczki na poczet badań laboratoryjnych i/lub
niedostarczenie próbki towaru do badań
w terminie 7 dni
 postanowienie o odmowie wydania WIS, jeżeli zakres
przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego
wniosku, jest przedmiotem toczącego się postępowania
podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej
albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do
jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego
 decyzja o odmowie wydania WIS, m.in. w następujących
sytuacjach:
 wbrew ocenie wnioskodawcy wskazane przez niego towary
lub usługi nie stanowią świadczenia kompleksowego
 wniosek dotyczy tzw. zestawu towarów, natomiast w
wyniku przeprowadzonego postępowania okazuje się, że
mamy do czynienia z odrębnymi towarami
 decyzja o umorzeniu postępowania, wydawana m.in.
w sytuacji wycofania wniosku przez wnioskodawcę
 w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji
Skarbowej (po usunięciu danych identyfikujących podatnika,
zamawiającego i innych podmiotów wskazanych we wniosku
o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą
przedsiębiorstwa)
 Wyszukiwarka WIS

 postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej, m.in.
w sytuacji gdy zastosowanie znajduje interpretacja ogólna,
w związku z czym wniosek w tym zakresie jest bezprzedmiotowy
 postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej,
m.in. w sytuacji:
 gdy wniosek zawiera elementy stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
mogą stanowić czynność lub element czynności unikania
opodatkowania
 gdy wniosek dotyczy stawki podatku VAT w zakresie objętym
wiążącymi informacjami stawkowymi
 postanowienie o umorzeniu postępowania wydawane m.in.
w sytuacji wycofania wniosku przez wnioskodawcę

 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów
publicznych (po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę
oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji)
 SIP

 WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, dla których  w odniesieniu do wnioskodawcy organy podatkowe nie są
związane wydaną interpretacją indywidualną
została wydana w odniesieniu do towaru, usługi, świadczenia
12
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kompleksowego, dokonanych po dniu, w którym WIS została
doręczona

Ochrona
prawna

Uwaga!
Jeżeli towar, usługa albo świadczenie złożone nie będą tożsame
w stosunku do przedmiotu WIS, decyzja ta nie będzie wiążąca
dla organów podatkowych ani nie będzie dawała ochrony
podatnikowi.
 adresat WIS w okresie obowiązywania WIS nie korzysta
z ochrony takiej jak przy interpretacji indywidualnej, korzysta
ze „związania” WIS organów podatkowych wobec niego, w
odniesieniu do towaru, usługi, świadczenia kompleksowego,
dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona
 w przypadku zmiany lub uchylenia WIS adresatowi WIS
przysługuje możliwość stosowania WIS przed jej zmianą lub
uchyleniem do końca stosowanego przez nią okresu
rozliczeniowego w podatku od towarów i usług
następującego po okresie rozliczeniowym, w którym
doręczono decyzję o zmianie lub uchyleniu WIS
Ochrona prawna wynikająca z WIS zamieszczonej w BIP KIS –
dla podatników innych niż adresat WIS

 w odniesieniu do każdego wnioskodawcy – ochrona w przypadku
zastosowania się do wydanej interpretacji indywidualnej, o ile
rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji jest
zgodny z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego
przedstawionym we wniosku
Ochrona prawna wynikająca z interpretacji indywidualnych
zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych - dla podatników innych niż adresaci tych
interpretacji indywidulanych
 podmiot - inny niż adresat interpretacji indywidualnej – może
korzystać z ochrony stosując w danym okresie rozliczeniowym
utrwaloną praktykę interpretacyjną organów KAS

 podmiot – inny niż adresat WIS – może się zastosować do WIS
zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Wyłączenie mocy ochronnej interpretacji indywidualnej
Informacji Skarbowej
 ochrona taka jak przy interpretacji indywidualnej
13
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 w odniesieniu do towaru, usługi, świadczenia
kompleksowego, dokonanych po dniu, w którym WIS została
zamieszczona w BIP, pod warunkiem wystąpienia tożsamości
z towarem, usługą, świadczeniem kompleksowym opisanym
w WIS

 wnioskodawca złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia
wniosku o wydanie interpretacji elementy stanu faktycznego
objęte wnioskiem o wydanie interpretacji nie są przedmiotem
toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej,
kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została
rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu
podatkowego albo w porozumieniu podatkowym, o którym mowa
w art. 20zb Ordynacji podatkowej
 stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem
interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących
przedmiotem decyzji wydanej:
 z zastosowanie art. 119 Ordynacji podatkowej,
 w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa
wart. 5 ust. 5 ustawy o VAT, lub
 z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści

Wyłączenie mocy wiążącej WIS

Okres
ważności

 wnioskodawca złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu
złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego
wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola
podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym
zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w
decyzji lub postanowieniu organu podatkowego
 towar, usługa, świadczenie kompleksowe, będące
przedmiotem WIS, stanowią element czynności będących
przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem
nadużycia prawa
 5 lat od dnia wydania, chyba że przed tym dniem WIS
wygaśnie z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów
prawa podatkowego będących przedmiotem WIS
 WIS wydana do 31 grudnia 2020 r. ważna jest do 1 stycznia
2026 r.
Uwaga!
Zmiana bądź uchylenie WIS również wpływa na okres
ważności WIS.
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 z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa
podatkowego w zakresie podatku VAT odnoszących się do
towaru, usługi, świadczenia kompleksowego, będącego
przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się
niezgodna z tymi przepisami; wygaśnięcie WIS następuje
z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS
stała się z nimi niezgodna
 Szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienia albo
uchyla wydaną WIS, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość,
w tym w wyniku wystąpienia przesłanek, o których mowa
w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej
 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmienia
wydaną WIS, w przypadku gdy nie jest ona zgodna
z przepisami prawa w wyniku:
 przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN)
 przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu
określenia klasyfikacji taryfowej towarów
 utraty zgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej
(CN) wynikającą: (1) z not wyjaśniających, o których mowa
w art. 9 ust. 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej, (2) wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej lub (3) decyzji klasyfikacyjnych, opinii
klasyfikacyjnych lub zmian not wyjaśniających do
Nomenklatury Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i
Kodowania Towarów, przyjętej przez organizację

 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu stwierdzić
wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna
z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym
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 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu:
 zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej
nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo
sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć
postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej,
jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia
postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej
 uchylić wydaną interpretację indywidualną z uwagi na
wystąpienie przesłanki wymienionej w art. 14b § 5b i odmówić w
drodze postanowienia, na które służy zażalenie, wydania
interpretacji indywidualnej
 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu:
 zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia
skargi do sądu administracyjnego na podstawie art. 54 § 3
ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym
 uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać
postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a Ordynacji
podatkowej
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ustanowioną na podstawie Konwencji o utworzeniu Rady
 zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a
Współpracy Celnej, sporządzonej w Brukseli dnia 15 grudnia
Ordynacji podatkowej, w przypadku zmiany interpretacji ogólnej
1950 r. (Dz. U. z 1978 r. poz. 43)
wskazanej w tym postanowieniu
 błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania
 uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a Ordynacji
przepisu prawa materialnego
podatkowej, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub
zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu
 Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przejąć do
przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i
dalszego prowadzenia, w drodze postanowienia, wszczęte
rozpatruje od nowa wniosek o interpretację indywidualną
przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
postępowanie w sprawie zmiany WIS
 organem odwoławczym od WIS jest Dyrektor KIS
 od wydanej interpretacji nie przysługuje odwołanie
 od wydanej WIS przysługuje podatnikowi odwołanie, które
 na wydane postanowienie w sprawie interpretacji przysługuje
należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia WIS
stronie zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia
doręczenia tego postanowienia do Dyrektora KIS
 na wydane postanowienie kończące postępowanie w
sprawie WIS przysługuje wnioskodawcy zażalenie, które
 na wydaną interpretację indywidualną lub postanowienie wydane
należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego
w II instancji wskutek rozpatrzenia zażalenia przysługuje skarga do
postanowienia
wojewódzkiego sądu administracyjnego, którą należy złożyć za
pośrednictwem Dyrektora KIS w terminie 30 dni od dnia
 od wydanego aktu odwoławczego (decyzji albo
doręczenia tej interpretacji lub tego postanowienia
postanowienia wydanego w II instancji) przysługuje skarga
do wojewódzkiego sądu administracyjnego, którą należy
złożyć za pośrednictwem Dyrektora KIS w terminie 30 dni od
dnia doręczenia tego aktu (decyzji albo postanowienia)
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PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA DECYZJI WIS

Bielsko-Biała, dnia 22 marca 2021 r.
DYREKTOR KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ
sygnatura
Okres ważności WIS:
od xx-xx-xxxx do xx-xx-xxxx
Pan/i…………..
adres………………………………
NIP:…………….
WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)
Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325,
z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową, i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku „…….” z dnia …… (data wpływu ……),
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.
Przedmiot wniosku: Towar- chleb
Opis towaru: Produkt zawierający w swoim składzie: płatki, ziarna….
Rozstrzygnięcie: CN 19
Stawka podatku od towarów i usług: 5%
Podstawa prawna: art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 12 załącznika nr 10 do ustawy
Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług
Zastrzeżenia:
UZASADNIENIE
Uzasadnienie klasyfikacji towaru
Uzasadnienie zastosowania stawki podatku od towarów i usług
Informacje dodatkowe
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji, stosownie do art. 220 § 1 w zw. z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej, służy Stronie
odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa
Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.
Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).
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PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

DYREKTOR KRAJOWEJ INFORMACJI SKARBOWEJ

Bielsko-Biała, dnia 22 marca 2021 r.

sygnatura

Pan/i…………..
adres………………………………
NIP:…………….
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy
przedstawione we wniosku z dnia ….o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od
towarów i usług w zakresie….– jest prawidłowe/nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego
Pytanie Wnioskodawcy
Stanowisko wnioskodawcy
Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest
prawidłowe/nieprawidłowe
Uzasadnienie prawne lub informacja odstąpieniu od uzasadnienia prawnego (jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest
prawidłowe w pełnym zakresie)
POUCZENIE
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej
niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, (…) za pośrednictwem organu,
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019 r., poz. 2325,
z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa
w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora
Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji
Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP. W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu
elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną
w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na
zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania
przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
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KIEDY WIS A KIEDY INTERPRETACJA?
Przykładowy problem w zakresie podatku

WIS

Interpretacja

Czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT?

x

Czy dana czynność jest zwolniona z VAT?

x

Opodatkowaniu jaką stawką VAT podlega dana czynność
(niepodlegająca zwolnieniu z VAT)?

x

Jaka jest podstawa opodatkowania czynności zwolnionej
z VAT albo opodatkowanej stawką 0%, 5%, 8% lub 23%?
Czy mam do czynienia ze świadczeniem kompleksowym,
a jeśli tak, jaką stawką VAT podlega ono opodatkowaniu?

x

x

Czy mam do czynienia ze świadczeniem kompleksowym,
a jeśli tak, czy podlega ono zwolnieniu z VAT?
Potrzebuję klasyfikacji towaru (usługi) dla celów
zastosowania Mechanizmu podzielonej płatności

x

x

Czy w moim przypadku znajduje zastosowanie Mechanizm
podzielonej płatności? Mój towar (usługa) zostały
sklasyfikowane w wydanej dla mnie WIS
Potrzebuję klasyfikacji towaru (usługi) dla celów stosowania
GTU, ponieważ przepisy dla tych celów przywołują
klasyfikację wg CN (PKWiU 2015)

x

x

Czy sprzedawane przeze mnie towary powinny być
oznaczane GTU_02? Mój towar został sklasyfikowany w
wydanej dla mnie WIS wg CN

x

Czy sprzedawane przeze mnie towary powinny być
oznaczane GTU_04? Mój towar został uznany w wydanej dla
mnie WIA* za wyrób tytoniowy

x

Czy sprzedawany przeze mnie wyrób medyczny powinien
być oznaczony GTU_09?

x

Czy sprzedawany przeze mnie budynek powinien zostać
oznaczony GTU_10?

x

Czy świadczona przeze mnie usługa jest usługą reklamową,
która powinna być oznaczona GTU_12?

x

Potrzebuję klasyfikacji towaru (usługi) dla celów
zastosowania zwolnienia podmiotowego (art. 113 ustawy o
VAT)
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Przykładowy problem w zakresie podatku

WIS

Interpretacja

Czy mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego (art. 113
ustawy o VAT), jeśli sprzedawane przeze mnie towary są
sklasyfikowane do symbolu PKWiU 45.3, określonego w
wydanej dla mnie WIS
Potrzebuję klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zwolnienia
z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
Czy mogę korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania
kasy fiskalnej, jeśli sprzedawane przeze mnie towary zostały
sklasyfikowane do symbolu PKWiU 26, określonego w
wydanej dla mnie WIS?

x

x

x

* Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA) wydawana dla celów opodatkowania podatkiem
akcyzowym
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