
Szanowni Państwo

Krajowa Spółka Cukrowa SA. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że z dniem 1 września 
2019 r. weszły w życie zmiany przepisów, które wprowadziły tzw. białą listę obejmującą 
podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, zawierającą między innymi numery 
rachunków bankowych wskazanych przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 
zgłoszeniu aktualizacyjnym.
Jednocześnie znowelizowane przepisy obligują do regulowania zobowiązań, co do zasady, 
na rachunki wskazane w ww. rejestrze, pod rygorem m in. wyłączenia z kosztów uzyskania 
przychodów kosztów, których dotyczy przelew zrealizowany na rachunek bankowy spoza białej 
listy.

Wobec powyższego Spółka przed dokonaniem zapłaty za dostarczone przez Państwa buraki 
cukrowe dokona weryfikacji, czy rachunek bankowy, na który regulowane będzie zobowiązanie, 
widnieje na tzw. białej liście podatników, a tym samym czy został zgłoszony przez Państwa 
w urzędzie skarbowym, jako rachunek służący do rozliczeń w związku z prowadzoną 
działalnością. Zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika nr 1 do Umowy kontraktacji buraków cukrowych, 
Spółka będzie zlecać przelewy z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności 
(split payment) i w tym celu niezbędne jest wskazanie przez Państwa rachunku bankowego, 
do którego bank/SKOK otworzył powiązany z nim rachunek VAT.

W przypadku, gdy podany przez Państwa na fakturze/Umowie rachunek bankowy nie będzie 
ujawniony w elektronicznym wykazie podmiotów, Spółka po dokonaniu zapłaty na taki rachunek, 
w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych, prześle zawiadomienie 
do właściwego dla Państwa naczelnika urzędu skarbowego z informacją zawierającą numer 
rachunku, na który dokonała zapłaty. Może to skutkować dla Państwa ewentualnymi sankcjami 
z kodeksu karnego skarbowego.

W trosce o zachowanie poprawnych relacji gospodarczych, jak również o współdziałanie przy 
wypełnianiu zobowiązań umownych oraz ustawowych, Spółka zwraca się do Państwa z 
prośbą
o przeprowadzenie, w terminie do dnia 31 października 2019 r., weryfikacji polegającej 
na sprawdzeniu (przy wykorzystaniu wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów -  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wvszukiwarka 
lub podczas wizyty w urzędzie skarbowym i banku/SKOK) czy rachunek bankowy wskazany 
w umowie kontraktacji/fakturach jest zgłoszony w urzędzie skarbowym i czy bank/SKOK 
otworzył do niego rachunek dedykowany do rozliczeń VAT. Jeżeli w wyniku weryfikacji 
okaże się, że któryś z ww. warunków nie został spełniony -  prosimy o dokonanie 
stosownej aktualizacji
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