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Co chcę załatwić?

Kogo dotyczy?

Co przygotować?

Jak wypełnić 
dokumenty?

Otrzymać wiążącą informację na temat właściwej stawki VAT dla:

■ danego towaru, albo
■ usługi, albo
■ świadczenia złożonego (kilku towarów lub usług, które w mojej 

ocenie razem składają się na jedno świadczenie).

Podmioty (w tym przedsiębiorcy), którzy mają wątpliwości związane 
z określeniem właściwej stawki VAT:

■ podatnicy posiadający numer NIP
■ inne podmioty, które dokonują lub zamierzają dokonywać 

dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego 
nabycia towarów lub świadczenia usług,

■ zamawiający w rozumieniu ustawy -  Prawo zamówień 
publicznych -  w zakresie mającym wpływ na sposób 
obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem 
publicznym

■ Przygotuj wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej 
WIS-W.

■ Przygotuj kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu za 
wydanie WIS.

■ Jeżeli działasz przez pełnomocnika, przygotuj pełnomocnictwo 
(bądź jego odpis lub kserokopię potwierdzone przez notariusza, 
doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata). Przygotuj 
również potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od tego 
pełnomocnictwa.

■ Wypełnij czytelnie formularz WIS-W. Jeżeli potrzebujesz więcej 
miejsca na przedstawienie jakichkolwiek dodatkowych informacji, 
które uznajesz za istotne i mające wpływ na sposób klasyfikacji 
przedmiotu wniosku, skorzystaj z załącznika WIS-W/A. Wzór 
wniosku znajdziesz tutaj. Objaśnienia, jak wypełnić wniosek 
znajdziesz tutaj.

■ W jednym wniosku możesz opisać tylko jeden towar albo usługę 
albo świadczenie (w Twojej ocenie) złożone.

■ Pamiętaj, żeby wniosek podpisać. Jeżeli chcesz otrzymać 
odpowiedź w formie elektronicznej, wskaż pełny adres e-PUAP, 
uwzględniając ukośniki oraz małe i wielkie litery.

https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9142543/wniosek+WIS.pdf
https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/9142543/instrukcja+WIS.pdf
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Ile muszę 
zapłacić?

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Gdzie załatwię 
sprawę?

■ Za uzyskanie WIS zapłacisz 40 zł od każdego wniosku.

■ W przypadku zapytania dotyczącego świadczenia złożonego 
powyższą opłatę powinieneś uiścić za każdy towar /usługę 
składającą się na świadczenie złożone.

■ Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Informacji 
Skarbowej nr 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule wpisz 
„za wydanie WIS” oraz wskaż dane identyfikacyjne wnioskodawcy 
np. NIP/PESEL.

■ Sporządź kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu 
i dołącz ją do wniosku.

■ W przypadku, gdy do rozpatrzenia wniosku konieczne będzie 
dokonanie dodatkowych badań lub analiz, będziesz zobowiązany 
uiścić opłatę z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz.

■ Zaliczkę (w wysokości 100% tej opłaty) uiścisz w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wezwania w tej sprawie, na wskazany wyżej 
rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

■ Pamiętaj, że jeżeli działasz przez pełnomocnika, to powinieneś 
zapłacić także opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w 
wysokości 17 zł. Pełnomocnictwo (z wyjątkiem pełnomocnictwa 
ogólnego) złóż wraz z wnioskiem w Krajowej Informacji Skarbowej 
w Bielsku-Białej, a opłatę wpłać do Urzędu Miejskiego w Bielsku- 
Białej, Plac Ratuszowy 1,43-300 Bielsko-Biała na rachunek 
bankowy nr 86 1240 6960 2735 0555 5555 5555. W tytule wpłaty 
wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Jeśli:
■ wysokość wpłaconej zaliczki za dodatkowe badania lub analizy 

będzie wyższa niż kwota opłaty lub gdy opłata będzie 
nienależna,

■ składając wniosek o WIS wpłaciłeś więcej, niż powinieneś,
■ wycofasz wniosek o WIS,
zwrócimy Ci kwotę nienależną do 30 dni od dnia wycofania
wniosku/zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS

Wniosek złóż w dowolnym dogodnym dla Ciebie terminie.

Wniosek złóż osobiście lub za pośrednictwem poczty w Krajowej 
Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Wniosek możesz złożyć również przez Internet za pomocą 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP pod 
adresem: http://epuap.a0v.pl/wps/p0rtal/.

http://epuap.gov.pl/wps/portal/
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Po przeanalizowaniu Twojego wniosku wydamy decyzję -  wiążącą 
informację stawkową (WIS). W decyzji tej zostanie dokonana 
klasyfikacja towaru albo usługi albo świadczenia złożonego 
przedstawionego we wniosku.

WIS zostanie wysłana na adres korespondencyjny podany przez 
Ciebie we wniosku lub na adres Twojego pełnomocnika.

Co zrobi urząd?

■ Jeżeli Twój wniosek będzie niekompletny, wezwiemy Cię do jego 
uzupełnienia (w tym możliwe jest wezwanie do dostarczenia próbki 
towaru czy też do uiszczenia opłaty za badania lub analizy). Na 
uzupełnienie będziesz miał 7 dni kalendarzowych.

■ Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w ww. terminie i we wskazanym 
przez nas zakresie, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. 
Otrzymasz wówczas postanowienie o pozostawieniu wniosku bez 
rozpatrzenia.

■ Jeżeli złożony wniosek nie dotyczy określenia stawki dla towaru 
albo usługi albo świadczenia złożonego, a dotyczy kwestii, które 
mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji 
WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Na wydanie WIS mamy 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku.

Jaki jest czas realizacji?
Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli będziemy musieli wezwać Cię 
do uzupełnienia wniosku (np. do dostarczenia próbki towaru) lub gdy 
konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub 
analiz.

Jeżeli zamiast WIS otrzymałeś postanowienie, a nie zgadzasz się z 
powodem jego wydania, masz 7 dni kalendarzowych na złożenie 
zażalenia.

Jak się odwołać? Jeżeli nie zgadzasz się z wydaną WIS, masz 14 dni kalendarzowych 
na złożenie odwołania.

Zarówno zażalenie, jak i odwołanie skieruj do Krajowej Informacji 
Skarbowej na wskazany wyżej adres.

Informacje dodatkowe -  
terminy

Termin obliczaj od następnego dnia po dniu wpływu wniosku 
/otrzymania naszego wezwania. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada 
na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to ostatnim dniem na 
uzupełnienie będzie dzień po dniu wolnym od pracy.
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Informacje dodatkowe -  
ochrona prawna

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, to ostatnim dniem na przesłanie dowodu wpłaty lub 
potwierdzenia przelewu będzie dzień po dniu wolnym od pracy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 
uzupełnienie wniosku lub dowód wpłaty czy potwierdzenia przelewu 
zostały:
■ wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu 

podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie 
odbioru, lub

■ nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pamiętaj, że jeżeli nie wskażesz pełnego adresu e-PUAP lub 
wskażesz nieprawidłowy adres, nie będziemy mogli przesyłać Ci 
korespondencji drogą elektroniczną.

Wydany dla Ciebie WIS wiąże organy podatkowe w odniesieniu do 
będących przedmiotem tego WIS:
■ towaru (sprzedawanego, zaimportowanego lub nabytego 

wewnątrzwspólnotowo), albo
■ usługi, albo
■ świadczenia kompleksowego,
które są przedmiotem transakcji dokonanych po dniu, w którym WIS 
została Ci doręczona.

Wydany dla Ciebie WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany 
przepisów w zakresie podatku VAT, odnoszących się do towaru albo 
usługi albo świadczenia kompleksowego, będących przedmiotem 
Twojego WIS. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie 
przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna.

WIS może zostać z urzędu zmieniona przez Dyrektora KIS.
WIS może zostać także uchylona lub zmieniona przez Szefa KAS.

W przypadku zmiany lub uchylenia Twojej WIS będziesz nadal objęty 
ochroną oznacza to, że:
■ nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej; 

- nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
■ zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli 

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku 
zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze 
zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu WIS.

Uwaga! ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających 
miejsce do końca okresu rozliczeniowego następującego po 
okresie rozliczeniowym, w którym doręczono rozstrzygnięcie 
zmieniające lub uchylające WIS.

Jeżeli zamiast WIS otrzymałeś postanowienie o pozostawieniu 
wniosku bez rozpatrzenia, możesz ponownie złożyć kompletny 
wniosek.
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Publikacja WIS

Czy zawsze musisz 
występować o WIS?

Podstawa prawna

Wydana dla Ciebie WIS wraz z wnioskiem o jej wydanie zostanie 
zamieszczona w BIP KIS, po uprzednim usunięciu:
■ Twoich danych,
■ ewentualnych danych Twoich kontrahentów,
■ danych objętych tajemnicą Twojego przedsiębiorstwa.

Uwaga! Nie możesz żądać usunięcia (zanonimizowania) wszystkich 
danych dotyczących przedmiotu wniosku.

Jeśli w BIP KIS odnajdziesz WIS wydaną dla innego podmiotu, 
jednakże jej przedmiotem będzie towar albo usługa albo świadczenie 
kompleksowe tożsame pod każdym względem z towarem albo usługą 
albo świadczeniem kompleksowym, dokonywanym przez Ciebie, nie 
musisz występować do Dyrektora KIS o wydanie WIS celem uzyskania 
ochrony prawnej. W takim przypadku możesz bowiem zastosować się 
do tej WIS i skorzystać z ochrony prawnej. Oznacza to, że:
■ nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej; 

- nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
■ zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, jeżeli 

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku 
zastosowania się do WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe 
związane ze zdarzeniem, miały miejsce po opublikowaniu WIS w 
BIP KIS.

Opisana zasada znajdzie również zastosowanie do klasyfikacji 
towarów wg CN dokonanej w Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA) 
wydanej dla Ciebie lub dla innego podmiotu, której przedmiotem 
będzie ten sam towar lub towar tożsamy pod każdym względem z 
towarem przez Ciebie sprzedawanym, zaimportowanym lub też 
zakupionym wewnątrzwspólnotowo. W takiej sytuacji stosując na 
potrzeby podatku VAT klasyfikację towaru według CN, określonej dla 
tego towaru w WIA, wydanej dla Ciebie lub innego podmiotu, będziesz 
korzystał z opisanej wyżej ochrony prawnej.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) -  art. 42a-42i

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.) -  art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 
1, art. 12 ust. 2 pkt 2.

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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 
października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej 
informacji stawkowej (Dz. U. poz. 2109)


