
Projekt z dnia 30.11.2018 r.

U S T A W A

z dnia ….

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18c w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz informacji podsumowujących 

w obrocie krajowym, o których mowa w art. 101a ust. 1,”;

2) w art. 33a:

a) w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest 

naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub 

miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-

Skarbowego we Wrocławiu.”,

c) uchyla się ust. 4,

d) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2−3 stosuje się odpowiednio.”,

e) uchyla się ust. 6,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów 

na zasadach określonych w ust. 1, i nie rozliczył tego podatku na tych zasadach, traci 

prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej:

1) na okres 12 miesięcy począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym podatek nie 

został rozliczony zgodnie z tymi zasadami – w przypadku gdy nierozliczona kwota 

podatku w danym okresie rozliczeniowym przekroczyła 10% kwoty podatku 

należnego z tytułu importu towarów, którą podatnik miał rozliczyć w deklaracji 

podatkowej,
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2) w odniesieniu do kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, której nie 

rozliczył w deklaracji podatkowej – w przypadku gdy nierozliczona kwota podatku 

w danym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 10% kwoty podatku należnego z 

tytułu importu towarów, którą podatnik miał rozliczyć w deklaracji podatkowej.”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, podatnik jest obowiązany do zapłaty 

kwoty podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu 

do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.”,

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, gdy objęcie towarów uproszczeniem, 

o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane 

przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych, który działa na 

rzecz podatnika nieposiadającego pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym 

zostały objęte towary, lub dokonywane jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym 

mowa w ust. 5, obowiązek, o którym mowa w ust. 7a, ciąży solidarnie na podatniku oraz 

na działającym na jego rzecz przedstawicielu.”,

i) uchyla się ust. 10 i 11,

j) w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2–3, 7, 7a i 9 stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 87:

a) w ust. 5 w zdaniu pierwszym wyrazy „Na umotywowany wniosek” zastępuje się 

wyrazami „Na wniosek, zawarty w złożonej deklaracji”,

b) w ust. 5a:

– w zdaniu pierwszym wyrazy „umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją 

podatkową” zastępuje się wyrazami „wniosek, zawarty w złożonej deklaracji 

podatkowej”, 

– w zdaniu drugim wyrazy „Na pisemny wniosek podatnika” zastępuje się 

wyrazami „Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej”, 

c) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Na wniosek podatnika, złożony 

wraz z deklaracją podatkową” zastępuje się wyrazami „Na wniosek podatnika, 

zawarty w złożonej deklaracji”,

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1250382:part=a166&full=1
https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.1250382:part=a182&full=1


– 3 –

d) w ust. 6a wyrazy „Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową” 

zastępuje się wyrazami „Na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji 

podatkowej”;

4) w art. 89a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wierzyciel informuje o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwego dla niego 

naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji podatkowej, w której dokonuje tej korekty.”,

b) uchyla się ust. 8;

5) w art. 99:

a) po ust. 11b dodaje się ust. 11c w brzmieniu:

„11c. Deklaracje, o których mowa w ust. 1–3, są przesyłane w postaci elektronicznej 

zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePUAP, wspólnego dla 

deklaracji i ewidencji, w sposób i zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej.”, 

b) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, dane zawarte w deklaracjach, o których mowa w ust. 1–3, uwzględniając 

konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ 

podatkowy.”,

c) w ust. 14 wyraz „ust. 1–3, 8 i 9” zastępuje się wyrazami „ust. 8 i 9”;

6) uchyla się art. 101a;

7) w art. 102 uchyla się ust. 3;

8) w art. 109:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności 

zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie 

art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie 

art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające 

na prawidłowe rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji 

podsumowującej oraz pozwalające na kontrolę tych obowiązków przez organ 

podatkowy.”, 

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b–3j:
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„3b. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać za każdy 

miesiąc do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej ewidencję, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych 

w art. 99 ust. 11c, łącznie z deklaracją, w terminie właściwym do złożenia tej deklaracji. 

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do 

właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

ewidencję, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c:

1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy, 

2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie właściwym do 

złożenia tej deklaracji.

3d. W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów lub danych 

niezgodnych ze stanem faktycznym, lub w przypadku zmiany danych zawartych w tej 

ewidencji, podatnik jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę tej ewidencji na 

zasadach określonych w art. 99 ust. 11c.

3e. Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1–3, ujmuje się w ewidencji, o której 

mowa w ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie 

zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte 

w tej ewidencji.

3f. W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane 

niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze 

decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną 

nieprawidłowość.

3g. Przed nałożeniem kary pieniężnej, o której mowa w ust. 3f, naczelnik urzędu 

skarbowego wzywa podatnika do przesłania korekty ewidencji na zasadach określonych 

w art. 99 ust. 11c wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. 

3h. Przepisu ust. 3f nie stosuje się, jeżeli podatnik, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia wezwania o którym mowa w ust. 3g, złoży do naczelnika urzędu skarbowego 

korektę ewidencji, korygując wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem 

faktycznym.

3i. Przepisu ust. 3f nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, który jako osoba fizyczna, w związku z przesłaniem ewidencji 
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zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za ten sam czyn poniósł 

odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

3j. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3f, stanowią dochód budżetu 

państwa. Karę pieniężną uiszcza się, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na 

rachunek bankowy właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 3f.”,

c) dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa ust. 3 oraz sposób 

wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3c, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników, identyfikowania 

obszarów, w których występują nadużycia w podatku od towarów i usług lub narażonych 

na te nadużycia oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez 

podatników ewidencji.”;

9) w dziale XI po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Centralny Rejestr Faktur 

Art. 110a. 1. Centralny Rejestr Faktur, zwany dalej „Rejestrem”, zawiera zbiór danych z:

1) ewidencji przesłanych na podstawie art. 109 ust. 3b i 3c;

2) wykazu, przesłanego na podstawie art. 82 § 2f Ordynacji podatkowej.

2. Rejestr jest systemem teleinformatycznym służącym do:

1) odbierania, gromadzenia oraz analizy i kontroli danych w nim zawartych;

2) weryfikacji danych, o których mowa w ust. 1, na potrzeby sprawowania kontroli przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem 

danych osobowych w nim zawartych.

4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej archiwizuje dane z Rejestru. 

5. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia dane z Rejestru ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorom izb administracji skarbowej, 

naczelnikom urzędów skarbowych i naczelnikom urzędów celno-skarbowych, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania ich obowiązków ustawowych.”;

10) w art. 111 w ust. 3a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
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„1a) informować nabywcę o obowiązkach podatnika prowadzącego ewidencję przy 

zastosowaniu kas rejestrujących dotyczących wystawienia i wydania paragonu 

fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, z późn. zm.1)):

1) w art. 82:

a) uchyla się § 1b,

b) uchyla § 2d 

c) po § 2d dodaje się § 2e–2g w brzmieniu:

„§ 2e. Jednostki administracji rządowej i samorządowej są obowiązane 

do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu:

1) faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te 

jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz

2) informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją 

zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi 

przepisami.

§ 2f. Jednostki administracji rządowej i samorządowej są obowiązane do przesyłania 

wykazu, o którym mowa w § 2e, bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, do Szefa KAS, w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem 

dokumentu elektronicznego umieszczonym na ePUAP, na zasadach dotyczących 

przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 193a § 3, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym miesiącu.

§ 2g. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określi zakres danych, które zawiera wykaz, o którym mowa w § 2e, 

2) może określić jednostki administracji rządowej lub samorządowej wyłączone 

z obowiązku, o którym mowa w § 2e

– uwzględniając potrzeby analityczne organów podatkowych, możliwości techniczno-

organizacyjne prowadzenia przez jednostki administracji rządowej i samorządowej 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1039, 1075, 
1499, 1544, 1629, 1693, 2126 i 2193.
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wykazu oraz potrzebę zabezpieczenia interesów budżetu państwa, w tym konieczność 

przeciwdziałania nadużyciom w podatku od towarów i usług.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1958, 2192, 2193 i 2227):

1) w art. 56 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia 

przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu 

lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa ją w postaci wadliwej.”;

2) po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła w terminie właściwemu 

organowi podatkowemu księgi lub przesyła ją nierzetelną, podlega karze grzywny do 240 

stawek dziennych.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto przesyła księgę wadliwą.”.

Art. 4. Tworzy się Centralny Rejestr Faktur.

Art. 5. Do rozliczeń za czerwiec 2019 r. oraz drugi kwartał 2019 r. stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 
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