
Projekt z dnia 30 listopada 2018 r. 

UZASADNIENIE 

 

W niniejszym projekcie proponuje się zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) – zwanej dalej: „ustawą VAT” zasadniczo 

mające na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów  

i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. 

Obowiązek rozliczenia podatku VAT pozostaje, uprości się sposób tego rozliczenia. Większość 

proponowanych zmian ma charakter dostosowujący do wprowadzanego rozwiązania. 

Rozbudowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie 

składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików 

JPK_VAT.  

Nowy plik JPK_VAT będzie wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePUAP, 

wspólnym dla deklaracji VAT (która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencji 

VAT, która będzie wysyłana razem z deklaracją VAT (wspólna tzw. „schema” dla deklaracji 

i ewidencji). Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT, składający się z części 

deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej. 

Projekt ma na celu uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Ma stanowić proste, 

przejrzyste, a także przyjazne narzędzie dla podatników do rozliczania podatku od towarów i 

usług. Podatnicy w celu wypełnienia obowiązków związanych z rozliczeniem podatku VAT 

nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak 

dotychczas, ale wyślą jeden plik, zawierający w sobie deklarację oraz ewidencję VAT. 

Dodatkowym uproszeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu 

tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych 

wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione 

polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.  

Mając na uwadze powyższe w projekcie zmieniono przepisy dotyczące deklaracji podatkowych 

i ewidencji VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie, co do zasady, odzwierciedlał dane przesyłane 

obecnie w deklaracjach VAT oraz w obecnym pliku JPK_VAT oraz będzie zawierał dodatkowe 

dane, które są potrzebne do analizy rozliczeń VAT i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji 

VAT-7 (VAT-7K), zostaną przeniesione do części nowego pliku JPK_VAT, który będzie 

częścią pliku JPK_VAT. Dążąc do eliminacji nadużyć w podatku VAT i efektywniejszej  

weryfikacji prawidłowości rozliczeń w podatku od towarów i usług podatnicy rozliczający się 

kwartalnie będą zobowiązani do przekazywania, za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału 
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do właściwego urzędu skarbowego, ewidencji podatkowej, o której mowa w art. 109 ust. 3 

ustawy, do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Nie jest 

to nowy obowiązek, gdyż obecnie podatnicy rozliczając się za okresy kwartalne, również mają 

obowiązek składania w okresach miesięcznych pliku JPK_VAT zawierającego dane z 

prowadzonej ewidencji dla celów podatku od towarów i usług. A zatem zmianie ulegnie jedynie 

forma przesyłu danych.  

Wprowadzane zmiany zmniejszają obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, 

gdyż w znacznym stopniu uproszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy 

będą składali jeden dokument, odpowiednio w terminie miesięcznym lub kwartalnym, bez 

dodatkowych załączników, które były wymagane przy składaniu tradycyjnych deklaracji  

VAT-7 (VAT-7K). Przeciętne wydatki konieczne do poniesienia przez przedsiębiorców, 

będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, przed wprowadzeniem 

projektowanego rozwiązania będą stosunkowo niewielkie. Wydatki do poniesienia przez 

przedsiębiorców przed wprowadzeniem rozwiązania, czyli głównie koszty dostosowania 

używanych systemów informatycznych do nowych rozwiązań, będą zależały od wielkości 

przedsiębiorcy, sposobu prowadzenia ksiąg oraz tego, czy zmian wymagać będzie jedynie 

system księgowy czy system zarządzania całym przedsiębiorstwem, i mogą wynieść od zera do 

kilkuset tysięcy zł, w przypadku bardzo dużych przedsiębiorców. 

 

Projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT 

Centralnego Rejestru Faktur, zwanego dalej „Rejestrem”. Podstawowym celem Rejestru jest 

analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników faktur VAT i eliminacja 

nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń karuzelowych. 

Pełniejsze dane pozyskane na podstawie przesyłanych ewidencji, w ramach składanych nowych 

plików JPK_VAT, będą stanowiły bazę do efektywniejszego wykorzystania Rejestru. 

 

Dodatkowo projekt wprowadza obowiązek dla podatników prowadzących ewidencję przy 

zastosowaniu kas rejestrujących informowania nabywców o obowiązkach związanych  

z wystawieniem i wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży. 

Wprowadzony obowiązek ma na celu promowanie i upowszechnienie wiedzy wśród nabywców 

(klientów), że paragon fiskalny musi zostać wręczony w związku z dokonanym zakupem, bez 

względu na przedmiot i kwotę zakupu.   

Projekt przewiduje także zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), mające charakter dostosowujący do projektowanych 
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zapisów w ustawie VAT. Projekt wprowadza nowy obowiązek dla jednostek administracji 

rządowej i samorządowej do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu 

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 

informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań 

nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami. Wykaz 

ten ww. jednostki są również zobowiązane przesyłać do Szefa KAS. Rozwiązanie to pozwoli 

na efektywniejszą kontrolę wystawianych faktur i eliminację nadużyć w podatku VAT.  

 

Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1958) mające na celu wprowadzenie kar za nieprzestrzeganie przez 

podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także 

nie składaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kary zostały również 

przewidziane dla podatnika, który złoży deklarację w postaci wadliwej. Karą zostanie objęte 

także nie wywiązanie się z obowiązku przesłania w terminie księgi, w rozumieniu ewidencji 

lub przesłanie nierzetelnej lub wadliwej księgi. (art. 56 i 61a kks). 

 

Projekt wprowadza także ułatwienia dotyczące importu w procedurze uproszczonej w zakresie 

wskazania konkretnego naczelnika urzędu celno-skarbowego do przedkładania dokumentów 

określonych w art. 33a ustawy VAT. Założeniem tej zmiany jest również ograniczenie 

formalności, które nałożone są na podatników w zakresie konieczności przedkładania organom 

celnym dokumentów, jak również uproszczenia samego trybu postępowania.  

 

Art. 1 pkt 1 (art. 18c ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT) 

Zmiana ma na celu dostosowanie zapisów art. 18c ust. 1 pkt 1 ustawy w związku 

z proponowaną w niniejszym projekcie likwidacją informacji podsumowujących w obrocie 

krajowym, o których mowa w uchylanym art. 101a ust. 1 ustawy.  

 

Art. 1 pkt 2 (art. 33a ustawy VAT) 

Wprowadza się ułatwienia dotyczące importu w procedurze uproszczonej w zakresie wskazania 

konkretnego naczelnika urzędu celno-skarbowego do przedkładania dokumentów określonych  

w art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. 
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W art. 33a ustawy o VAT proponuje się dodanie ust. 2c, którego celem jest wyznaczenie dla 

podatnika jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego jako właściwego do przedkładania 

określonych w przepisie art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT dokumentów, tj. zaświadczeń 

o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także 

potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.  

 

Natomiast zmiana w art. 33a ust. 2 pkt 1 jest konsekwencją dodania ust. 2c. Literalne brzmienie 

obecnie obowiązującego przepisu art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oznacza, że podatnik 

dokonujący formalności importowych będących we właściwości kilku naczelników urzędów 

celno-skarbowych powinien ww. dokumenty przedstawić każdemu z nich. Obecnie też można 

zaobserwować różną praktykę stosowania tej regulacji zarówno po stronie podatników, jak 

również organów celno-skarbowych. W związku z tym proponuje się wprowadzenie zmiany 

w ustawie o VAT i wyznaczenie naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, jako właściwego do przedkładania mu ww. 

dokumentów. Dla podatników, którzy nie posiadają siedziby lub miejsca zamieszkania na 

obszarze Polski – proponuje się wyznaczenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-

Skarbowego we Wrocławiu, jako właściwego w powyższym zakresie. Założeniem tej zmiany 

jest również ograniczenie formalności, które nałożone są na podatników w zakresie 

konieczności przedkładania organom celnym dokumentów, jak również uproszczenia samego 

trybu postępowania.  

Wskazany naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie wprowadzać dane wynikające  

z dokumentów do systemu SZPROT. Wprowadzenie informacji odnoszących się 

do oświadczeń/zaświadczeń do SZPROT-a spowoduje, że informacje te będą dostępne dla 

wszystkich naczelników urzędów celno-skarbowych, przed którymi podatnik dokonywał 

będzie formalności związanych z importem towarów. Zatem w momencie importu organy celne 

będą miały stosowne informacje, czy podatnik spełnia warunki do skorzystania z możliwości 

rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej.  

Proponowana zmiana w art. 33a ust. 4 ma na celu zniesienie obowiązku zawiadomienia 

naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania 

podatku na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 oraz o rezygnacji z rozliczania podatku 

w deklaracji podatkowej (art. 33a ust. 4). Powyższy obowiązek zawiadamiania naczelnika 

urzędu skarbowego ma jedynie charakter informacyjny, a w przypadku naczelnika urzędu 

celno-skarbowego podatnik chcąc skorzystać z ułatwienia wynikającego z art. 33a musi i tak 
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przedstawić stosowne dokumenty przed dokonaniem importu towarów, który miałby być 

rozliczony w deklaracji. Zatem urząd celno-skarbowy będzie wiedział, że podatnik chce 

korzystać z art. 33a.  

Również zgłoszenia celne zawierają stosowne informacje, z których wynika, czy dane 

zgłoszenie ma być rozliczane zgodnie z art. 33a czy też na ogólnych zasadach.  

Natomiast konieczność zawiadamiania o zamiarze i rezygnacji z rozliczania podatku 

w deklaracji podatkowej powoduje, że podatnik, który korzysta z tego ułatwienia nie może 

w tym samym okresie rozliczeniowym zastosować do części towarów objętych uproszczeniem, 

o którym mowa w art. 166 lub art. 182 UKC, rozliczenia bezpośrednio w deklaracji 

podatkowej, a do części zasad ogólnych. Zmiana ta zatem umożliwi stosowanie, w przypadku 

wyboru rozliczenia podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej, również obowiązujących 

zasad ogólnych. Sam podatnik będzie decydował, czy podatek od konkretnego importu 

towarów rozliczy w deklaracji, czy też podatek zapłaci do naczelnika urzędu skarbowego 

właściwego do poboru należności celnych. Dotyczyć to będzie również podatników, o których 

mowa w art. 33a ust. 12. 

 

Art. 33a ust. 5 stanowi konsekwencję uchylenia ust. 4. Jest to zmiana techniczna.  

 

Proponowana zmiana w art. 33a ust. 6 ma charakter upraszczający. Proponuje się uchylenie 

ust. 6. Zgodnie z tym przepisem, importer korzystający z rozliczenia podatku VAT z tytułu 

importu bezpośrednio w deklaracji, jest obowiązany m.in. do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego rozliczenie kwoty podatku należnego z takiego importu w deklaracji 

podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy  

z tytułu importu towarów. Realizując ten obowiązek podatnicy, co do zasady, przedstawiają 

kopię złożonej deklaracji podatkowej.  

Z uwagi na projektowane zmiany do art. 99 ust. 1 ustawy mające na celu wprowadzenie nowego 

sposobu składania deklaracji VAT, spełnienie obowiązku określonego w dotychczasowym 

brzmieniu art. 33a ust. 6 ustawy może być utrudnione. Wprowadzana zmiana ma na celu 

eliminację nadmiernego obciążenia podatników. Wprowadzenie Krajowej Administracji 

Skarbowej i w konsekwencji połączenie baz danych urzędów skarbowych i urzędów celno-

skarbowych spowodowało, że dostęp do informacji będących w posiadaniu służb podatkowych 

i celnych został ułatwiony, a tym samym można odciążyć podatników od nadmiernych 

obowiązków. W związku z tym uzasadnione jest odstąpienie w odniesieniu do importerów 

korzystających z rozliczenia podatku VAT z tytułu importu bezpośrednio w deklaracji, od 
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obowiązku przedstawiania dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku 

należnego z tytułu takiego importu. Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku należnego 

z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej będzie dokonywana przez KAS na 

podstawie danych zawartych w bazach KAS.  

W związku z uchyleniem obowiązku przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów  

w deklaracji podatkowej niezbędna jest zmiana w art. 33a ust. 7.   

W obecnie obowiązujących regulacjach w sytuacji gdy podatnik nie przedstawi organowi 

celnemu w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

importu towarów dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku należnego z tytułu 

importu towarów traci prawo do rozliczenia tego podatku w deklaracji podatkowej  

w odniesieniu do całej kwoty podatku, którą miał rozliczyć w deklaracji. Obowiązany jest 

do zapłaty podatku wraz z odsetkami. Dotyczy to również przypadku, gdy podatnik rozliczył 

podatek prawidłowo w deklaracji jednakże nie przedstawił tej deklaracji w terminie organowi 

celnemu. Ponadto podatnik może utracić na okres 36 miesięcy, prawo do rozliczania podatku 

należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, jeżeli nie przestrzega terminu do 

przedstawienia dokumentów potwierdzających rozliczenie, z wyjątkiem gdy nieprzestrzeganie, 

w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za nieistotne  

w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza w deklaracji 

podatkowej. Utrata tego prawa następuje w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego. 

Projektowana zmiana art. 33a ust. 7 stanowi, że w przypadku gdy podatnik pomimo 

skorzystania z ułatwienia dotyczącego rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów 

w deklaracji podatkowej nie rozliczył tego podatku w całości lub w części w danym okresie 

rozliczeniowym straci prawo do rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej na 

okres 12 miesięcy począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym nie rozliczył podatku. 

Utrata prawa dotyczy sytuacji, gdy nierozliczona kwota podatku w okresie rozliczeniowym 

przekroczy 10% całej kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, którą powinien 

rozliczyć w deklaracji. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał zapłacić do urzędu skarbowego 

właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego 

całą kwotę podatku wraz z odsetkami.  

W przypadku gdy nierozliczona kwota podatku nie przekroczy 10% całego podatku, podatnik 

straci jedynie prawo do rozliczenia podatku w deklaracji w odniesieniu do tej nierozliczonej 

kwoty i zobowiązany będzie do jej zapłaty wraz z odsetkami do urzędu skarbowego.  
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Obecnie, jak wskazano wyżej, traci prawo w odniesieniu do całej kwoty  podatku, którą miał 

rozliczyć w deklaracji i płaci tę kwotę wraz z odsetkami, niezależnie od wielkości kwoty 

nierozliczonej, a także w przypadku gdy rozliczył podatek prawidłowo w deklaracji jednakże 

nie przedstawił tej deklaracji w terminie organowi celnemu.   

Propozycja dotycząca utraty prawa na 12 miesięcy z mocy prawa, która zastąpi obecne 

rozwiązania znajdujące się w obecnym ust. 10 i 11 w art. 33a, ma charakter uszczelniający. Ma 

na celu zabezpieczenie prawidłowego rozliczania podatku i prawidłowego stosowania tego 

ułatwienia przez podatników.   

 

Proponowana zmiana w art. 33a ust. 8 jest związana ze zmianami w art. 33a ust. 7 i 7a.  

W przypadku, gdy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku z odsetkami, w związku   

z utratą prawa do rozliczenia podatku należnego w tytułu importu towarów w deklaracji 

podatkowej, a korzystał z przedstawiciela pośredniego lub bezpośredniego, obowiązek zapłaty 

podatku z odsetkami będzie ciążył solidarnie na podatniku i przedstawicielu.   

 

Zmiany w art. 33a ust. 10-12 mają charakter porządkowy i są konsekwencją wprowadzanych 

rozwiązań. 

Proponowane zmiany do art. 33a  ust. 2 pkt 1, ust. 2c, ust.4 i 5 pierwotnie procedowane były w 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 

w zakładce Rządowy Proces Legislacji, pod numerem UA37). Z uwagi na to, że obecny projekt 

zawiera również propozycje zmian do art. 33a , proponowane wcześniej zmiany do tego 

artykułu przeniesione zostały do obecnego projektu.    

 

Art. 1 pkt 3 (art. 87 ust. 5-6a ustawy VAT) 

W niniejszym projekcie wprowadza się uproszczenie, które przewiduje rezygnację 

z obowiązku załączania do deklaracji podatkowej  załączników. Wnioski i załączniki dołączane 

do obecnie składanych deklaracji VAT-7 (VAT-7K) zostaną zastąpione możliwością wyboru 

w nowym JPK_VAT odpowiedniego pola tzw. „checkbox”. W związku z tym należało 

odpowiednio dostosować zapisy art. 87 ust. 5-6a poprzez zastąpienie sformułowania 

„na umotywowany wniosek” sformułowaniem „na wniosek podatnika zawarty w złożonej 

deklaracji”. Wniosek będzie uznawany za zawarty w złożonej deklaracji, jeżeli podatnik 

zaznaczy odpowiednie pole w nowym pliku JPK_VAT. 
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Art. 1 pkt 4 (art. 89a ust. 5 i 8 ustawy VAT) 

Zmieniany art. 89a ust. 5 ustawy VAT dotyczy sposobu dokonywania korekty podstawy 

opodatkowania oraz podatku należnego dokonywanego w przypadku wierzytelności, których 

nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 89a ust. 

5 ustawy VAT (art. 1 pkt 4 lit. a projektowanej ustawy), wierzyciel składając deklarację 

podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w art. 89a ust.1 ustawy VAT, 

zawiadamia w tej deklaracji właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego o składanej 

korekcie. W dotychczasowym brzmieniu art. 89a ust. 5 ustawy VAT wierzyciel obowiązany 

jest wraz deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty zawiadomić o tej korekcie 

właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty i danych 

dłużnika. W projektowanej regulacji zrezygnowano z wymogu dołączania zawiadomienia. 

W wyniku zmiany informacja na temat korzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi wobec 

konkretnych faktur będzie wynikała już z samej struktury nowego pliku JPK_VAT, stąd 

zrezygnowano z konieczności dołączania dodatkowych załączników do deklaracji. Stanowi to 

uproszczenie dla podatników w sposobie rozliczania podatku VAT. 

 

Art. 1 pkt 5 (art. 99 ustawy VAT) 

W projektowanym przepisie art. 99 ust. 11c ustawy VAT nakłada się na podatników 

obowiązek przesyłania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy VAT, 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. Brzmienie 

projektowanego przepisu wypełnia przyjęte założenia nowego systemu składania deklaracji 

podatkowych dla celów VAT. System ten przewiduje że deklaracja będzie wysyłana tym 

samym kanałem komunikacyjnym, co obecnie JPK_VAT.  

Przepis ten będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych obecnie 

w formie deklaracji VAT-7 i VAT-7K; nie będzie miał natomiast zastosowania do skróconej 

deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych 

opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także do pozostałych deklaracji podatkowych, 

do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, 

VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz 

VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D). Deklaracja VAT-27 (informacja podsumowująca 

w obrocie krajowym) zostanie „wchłonięta” przez JPK_VAT, co oznacza, że dane znajdujące 
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się obecnie w tej deklaracji zostaną uwzględnione w nowym JPK_VAT. Nie będzie zatem 

obowiązku odrębnego jej składania. 

 

Odnosząc się do usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, należy 

wyjaśnić, że konstrukcja projektowanego art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT uzależnia 

obowiązek składania ewidencji od obowiązku składania deklaracji VAT na podstawie art. 99 

ust. 1-3 ustawy (obecne VAT-7 i VAT-7K). Podatnicy wymienieni w art. 114 ustawy w celu 

rozliczenia podatku VAT w formie ryczałtu składają jedynie deklarację VAT-12, tym samym 

obowiązek składania ewidencji na podstawie art. 109 ust. 3b i 3c ustawy ich nie dotyczy. Będą 

nadal obowiązani do prowadzenia ewidencji na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy, ale nie będą 

jej składać w formie w JPK_VAT. 

 

Nowy plik JPK_VAT będzie przesyłany tylko elektronicznie, w związku z tym musi spełnić 

prawne wymogi wzoru dokumentu elektronicznego. Wymagane jest, aby dokument ten był 

zamieszczony w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 

na ePUAP. Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) wzór 

dokumentu elektronicznego należy przekazać ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji 

w celu umieszczenia go w centralnym repozytorium dokumentów elektronicznych (CRWDE 

ePUAP). Również zmiany wersji tego pliku będą przygotowywane tylko na ePUAP w trybie 

przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do 

nowego pliku JPK_VAT zostanie przygotowana również instrukcja jego wypełnienia.  

 

Projektowany art. 99 ust. 13a wprowadza dla ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych obligatoryjną delegację do określenia, w drodze rozporządzenia, danych, jakie 

powinny zawierać deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 99 ust. 1 - 3, przy 

uwzględnieniu prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ 

podatkowy. 

Dostosowano brzmienie art. 99 ust. 14 poprzez wykreślenie wyrazów „1-3” odnoszących się 

do deklaracji podatkowych, które są regulowane obecnym projektem, co do zasady VAT-7  

i VAT-7K. Przepis ust. 14 stanowi delegację do wydania rozporządzenia w sprawie wzorów 

deklaracji podatkowych. W związku z tym, że wzór dla nowego pliku JPK_VAT będzie 

zamieszczony na ePUAP i zostanie określony zgodnie z wymaganiami wskazanymi art. 99 ust. 

11c, wydawanie wzoru tego pliku w dotychczasowym rozumieniu jest zbędne. 
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Art. 1 pkt 6 i 7 (art. 101a i 102 ustawy VAT) 

Regulacje, o których mowa w art. 1 pkt 6 i 7 projektu mają charakter dostosowawczy 

do wprowadzanych zmian. Uchyla się art. 101a ustawy VAT, w efekcie likwidując obowiązek 

składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane 

dotyczące informacji podsumowujących w obrocie krajowym zostaną uwzględnione w samej 

strukturze nowego pliku JPK_VAT. Dane zawarte w deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione 

w nowym pliku JPK_VAT  

Mając na uwadze powyższe uchyla się ust. 3 w art. 102 stanowiący o delegacji dla ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia w zakresie wzoru 

informacji podsumowującej w obrocie krajowym wraz z objaśnieniami co do sposobu jej 

wypełnienia, terminu i miejsca składania, oraz wzoru korekty tej informacji wraz 

z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, ponieważ wzór tej informacji podsumowującej 

nie będzie już potrzebny. 

 

Art. 1 pkt 8 (art. 109 ustawy VAT) 

Zmieniono brzmienie art. 109 ust. 3 ustawy VAT. Zgodnie z nowym zapisem 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 sporządzenia informacji podsumowującej oraz pozwalające na kontrolę tych 

obowiązków przez organ podatkowy.  

Regulacja ta stanowi rozszerzenie obowiązków w stosunku do obecnego brzmienia art. 109 ust. 

3 ustawy VAT poprzez wskazanie, że ewidencja ma zawierać dane niezbędne do prawidłowego 

rozliczenia podatku, prawidłowego sporządzenia informacji podsumowującej oraz być 

prowadzona w sposób pozwalający na kontrolę tych obowiązków przez organ podatkowy. 

Ewidencja VAT będzie wysyłana razem z deklaracją VAT, we wspólnym nowym pliku 

JPK_VAT. Obowiązek wysyłania ewidencji wraz z deklaracją VAT zastąpi obecny obowiązek 

wysyłania plików JPK_VAT. Ewidencja VAT nie będzie więc służyła już tylko, jako podstawa 

do wyliczenia kwot, które znajdują się w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), ale będzie służyła celom 

kontrolnym i analitycznym, będzie przedmiotem analiz prowadzonych przez Szefa KAS. 
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W dodanym art. 109 ust. 3b ustawy VAT uregulowano obowiązek przesyłania przez 

podatników rozliczających się miesięcznie wraz z deklaracją podatkową ewidencji w terminie 

właściwym do złożenia deklaracji, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu 

rozliczeniowym. Obowiązek ten zastępuje obecny obowiązek przesyłania plików JPK_VAT.  

Podatnik będzie przesyłał do właściwego urzędu skarbowego pełną ewidencję VAT, a nie tylko 

informację o prowadzonej ewidencji. Jednocześnie podatnicy rozliczający się kwartalnie będą 

przesyłać ewidencję VAT za każdy miesiąc kwartału z osobna (dodany art. 109 ust. 3c pkt 1 

ustawy VAT).  Podatnicy ci będą zobowiązani przesyłać za pierwszy i drugi miesiąc kwartału 

ewidencję VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych 

miesięcy. W praktyce dokument przesłany przez podatników „kwartalnych” będzie zawierał 

dane wynikające z ewidencji VAT za każdy miesiąc, natomiast część deklaracyjna nowego 

pliku JPK_VAT będzie „zerowa”. Za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się 

kwartalnie składa ewidencję łącznie z deklaracją w terminie właściwym do złożenia deklaracji 

kwartalnej (ust. 3c pkt 2). 

Taka zmiana sposobu rozliczania się podatników kwartalnych nie nakłada na nich dodatkowych 

obowiązków. Obowiązek comiesięcznego raportowania JPK_VAT (informacji z prowadzonej 

ewidencji) mają wszyscy podatnicy rozliczający się z VAT (bez względu na wybór okresów 

rozliczeniowych) już od stycznia 2018 r. - na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.  

 

Niniejszą ustawą uchyla się ww. art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej i  wprowadza nowy 

obowiązek – przesyłania w postaci elektronicznej ewidencji VAT, wg wzoru umieszczonego 

na ePUAP wspólnego dla ewidencji i deklaracji, przesyłanej dotychczas w formie pliku 

JPK_VAT i części dotyczącej rozliczenia podatku. Deklaracje będą jednak wysyłane przez 

podatników z uwzględnieniem wybranej przez nich formy rozliczenia - za okresy miesięczne 

przez podatników rozliczających się miesięcznie oraz za okresy kwartalne przez podatników 

rozliczających się kwartalnie. Podatnicy zachowują więc wszystkie prawa związane 

z kwartalnym rozliczaniem, jednakże w związku z dalszymi pracami rządu zmierzającymi 

do likwidacji nadużyć w podatku VAT, będą mieli obowiązek przekazywać dane  

z prowadzonej ewidencji VAT w cyklach miesięcznych w nowej formie. Takie rozwiązanie 

pozwoli Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, przy wykorzystaniu narzędzi 

teleinformatycznych na efektywniejszą analizę danych o transakcjach i kontrahentach, tym 

samym weryfikację nadużyć podatkowych, w tym wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń 

podatku VAT. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą przesyłali ewidencje za każdy 



 

 

 

12 

miesiąc kwartału odrębnie i tylko ewidencja za ostatni miesiąc kwartału będzie wysyłana razem 

z deklaracją VAT (odpowiednikiem obecnej deklaracji VAT-7K). 

 

W art. 109 ust. 3d uregulowano konieczność przesłania korekty w przypadku stwierdzenia 

w przesłanej ewidencji błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub  

w przypadku zmiany danych w ewidencji. Należy zwrócić uwagę, że dokonanie korekty  

w przesłanej ewidencji VAT, która nie ma wpływu na część deklaracyjną VAT, zawartą we 

wspólnym pliku, nie będzie wywoływało skutków dla rozliczenia VAT. Jeżeli więc podatnik 

będzie korygował plik JPK_VAT w części ewidencyjnej np. w zakresie numeru NIP 

kontrahenta, wykazanym pierwotnie w przesłanej ewidencji, w formie pliku JPK_VAT, to 

złożenie korekty w tylko w tej części nie będzie miało wpływu np. na termin zwrotu nadwyżki 

VAT naliczonego wynikającego z przesłanego wcześniej rozliczenia VAT, zawartego w 

pierwotnym pliku. 

 

W dodanym art. 109 ust. 3e dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury 

dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane  

w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać sprzedaży za ten okres (ponieważ 

sprzedaż została zarejestrowana na kasie rejestrującej i ujęta w raporcie miesięcznym, w okresie 

rozliczeniowym w którym powstał obowiązek podatkowy, odpowiednio z kasy rejestrującej). 

Dla celów prowadzonej ewidencji przyjmuje się, że wartość sprzedaży i kwota podatku z tytułu 

tej sprzedaży zostały wykazane w raporcie dobowym i miesięcznym z kasy rejestrującej. 

Natomiast dla celów analitycznych i kontrolnych niezbędne jest wykazanie takiej faktury w 

pliku JPK_VAT. W celu uniknięcia potrzeby wstecznego wykazywania takich faktur w plikach 

JPK_VAT i dokonywania korekt tych plików, wystarczające będzie ujęcie faktury w części 

ewidencyjnej pliku JPK_VAT wysyłanym za miesiąc, w którym wystawiono fakturę. 

 

W dodanym w art. 109 ust. 3f-3j ustawy o VAT wprowadzono regulacje dotyczące 

nakładania na podatników kar pieniężnych za złożenie ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 

3 ustawy o VAT zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym.  

Centralny Rejestr Faktur zawiera zbiór danych, na który składają się przede wszystkim dane 

z ewidencji składanych przez podatników na podstawie art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT.  

Dane te będą podlegały w ramach Rejestru analizie i weryfikacji. Proces analizy i weryfikacji 

jest dokonywany w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem odpowiedniego 

oprogramowania i specjalnych algorytmów. Efektem takiego procesu analizy są raporty, 
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w których wykazywane są niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, tworzone są 

łańcuchy transakcji, itp. Wyniki analizy są podstawą do podejmowania przez organy Krajowej 

Administracji Skarbowej konkretnych działań wobec podatników, włącznie z wszczęciem u 

podatnika czynności sprawdzających lub kontrolnych, kontroli podatkowej lub postępowania 

podatkowego, a także do typowania podmiotów, które mogą dokonywać oszustw w VAT.  

W związku z celem i sposobem wykorzystywania danych z ewidencji przesyłanych przez 

podatników, składane ewidencje powinny zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym 

dowodów księgowych. Cała ewidencja, jako księga podatkowa, powinna być składana według 

wzoru określanego w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT oraz zawierać szczegółowy zakres danych, 

określany w przepisach wykonawczych wydawanych na podstawie art. 109 ust. 14 ustawy o 

VAT, niedochowanie tego wymogu przez przykładowo wprowadzenie danych w innych polach 

niż powinny być one wprowadzone powoduje, że księga przesyłana będzie zawierała błędy. 

Jedynie prawidłowe wykonywanie przez podatników obowiązku składania ewidencji, z 

zachowaniem wskazanych standardów rzetelności danych i bezbłędnego ich wprowadzenia do 

księgi zgodnie z wymaganym wzorem, umożliwi dokonywanie operacji na zbiorze danych ze 

wszystkich ewidencji VAT. 

Rola wzoru ewidencji w opracowanych regulacjach jest istotna, ponieważ umożliwia 

przypisanie poszczególnym informacjom z ewidencji danego podatnika odpowiedniego 

znaczenia w Rejestrze. To znaczy, jeżeli w polu „numer faktury” (nazwa robocza dla celów 

przykładu) podatnik wpisze ciąg znaków alfanumerycznych, to Rejestr przyjmuje, że ten ciąg 

znaków jako numer danej faktury. Wprowadzenie niewłaściwych, niezgodnych ze stanem 

rzeczywistym, danych ma przełożenie dla analiz prowadzonych na podstawie Rejestru 

na zbiorze danych z tej ewidencji.  

Niezmiernie zatem istotne jest, żeby podatnicy z należytą starannością wypełniali ewidencję 

unikając błędów i nieprawidłowości rzutujących na jakość składanych danych.  

Złożenie ewidencji przez podatnika zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem 

rzeczywistym spowoduje nieprawidłowości w dokonywaniu analizy danych, utrudni tę analizę 

lub wręcz ją uniemożliwi. Skutki takiego działania będą niekorzystne zarówno dla organów 

podatkowanych jak i samych podatników. W wyniku podjętych przez organy podatkowe, na 

podstawie nierzetelnych lub błędnie wpisanych danych w złożonej przez podatnika ewidencji 

np. czynności sprawdzających zarówno podatnik jak i organy podatkowe narażeni będą na 

koszty podjętych działań.  

Potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakości danych uzasadnia zatem wprowadzenie kary 

administracyjnej za złożenie ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem 
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rzeczywistym (art. 109 ust. 3f).  Sankcjonowane będą więc sytuacje, w których podatnik wysyła 

plik JPK_VAT, który nie spełnia wymogów i tym samym zaburza proces analizy 

i może doprowadzić do podejmowania przez organy KAS bezzasadnych lub niepotrzebnych 

czynności. 

Przewidziana kara ma skłaniać podatnika do przesyłania ewidencji przygotowanych 

z odpowiednią starannością.  

Bez wątpienia istotną rolę ma również wezwanie naczelnika urzędu skarbowego 

do skorygowania przez podatnika ewidencji (pliku JPK_VAT), w którym opisane zostaną 

wszystkie zidentyfikowane błędy. Jeżeli podatnik złoży w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego 

wezwania korektę ewidencji, w której poprawi/wyeliminuje błędy, wówczas uniknie kary 

pieniężnej w stosunku do błędów, które wyeliminował (dodawany w art. 109 ust. 3i ustawy o 

VAT).  

Przewiduje się także, że kara pieniężna, o której mowa w dodawanym art. 109 ust. 3f nie będzie 

nakładana na podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który 

jako osoba fizyczna w związku ze złożeniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne 

ze stanem rzeczywistym, za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe 

lub za wykroczenie skarbowe (dodawany w art. 109 ust. 3j ustawy o VAT). 

 

Zgodnie z art. 1 pkt 8 lit. c przewiduje się w art. 109 ust. 14 ustawy VAT, obligatoryjną 

delegację dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w drodze 

rozporządzenia szczegółowego zakresu danych, jakie powinna zawierać prowadzona przez 

podatnika ewidencja VAT. Przy wydawaniu tego rozporządzenia ustawodawca uwzględni 

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. 

 

Art. 1 pkt 9 (rozdział 2a ustawy VAT) 

Zapisy projektowanego art. 1 pkt 9 (art. 110a ust. 1 ustawy VAT) wprowadzają regulacje 

dotyczące Centralnego Rejestru Faktur (CRF) zwanego dalej: „Rejestrem”. Rejestr będzie 

zawierał zbiór danych z ewidencji przesłanych przez podatników na podstawie art. 109 ust. 3b 

i 3c ustawy VAT, czyli ewidencji składanych miesięcznie zarówno przez podatników 

rozliczających się miesięcznie, jak i przez podatników rozliczających się kwartalnie. Rejestr 

ten będzie zawierał także wykaz, o którym mowa w zmienianym art. 82 § 2e Ordynacji 
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podatkowej, przesyłany przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, dalej zwane 

„JARIS”. 

 

Rejestr jest systemem teleinformatycznym służącym do odbierania, gromadzenia oraz analizy 

i kontroli danych w nim zawartych. Na podstawie tego Rejestru Szef KAS będzie mógł 

weryfikować otrzymywane dane na potrzeby sprawowania kontroli (art. 110a ust. 2 ustawy 

VAT). 

 

Na mocy projektowanego art. 110a ust. 3 ustawy VAT, Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej prowadzi Rejestr, jest również administratorem danych zawartych w tym Rejestrze.  

 

W art. 110a ust. 4 ustawy VAT wskazano, iż Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

archiwizuje dane z Rejestru, a także, na podstawie ust. 5, 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. 

Wprowadzany przepis służy doregulowaniu istniejącego od 1 stycznia 2018 r. stanu prawnego 

i faktycznego. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT przesyłają informacje  

o wystawianych i otrzymywanych fakturach (obecna schema JPK_VAT), które to informacje 

składają się na zbiór danych o wszystkich fakturach znajdujących się w obrocie prawnym. 

 

Art. 1 pkt 10 (art. 111 ust. 3a ustawy VAT).  

W projekcie wprowadza się nowy obowiązek dla podatników prowadzących ewidencję 

sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - zobowiązując ich do informowania 

nabywców (klientów) o obowiązkach sprzedawcy w zakresie wydania paragonu fiskalnego lub 

faktury z każdej sprzedaży dokonanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wprowadzony 

obowiązek ma na celu promowanie i upowszechnienie wiedzy wśród nabywców (klientów) w 

zakresie stosowania kas rejestrujących przez przedsiębiorców, dobrych stron i korzyści 

wynikających z ich stosowania dla nabywców. Klienci znający obowiązki sprzedawców w tym 

zakresie, łatwiej będą korzystali ze swoich uprawnień poprzez żądanie wydania paragonu 

fiskalnego w sytuacji, gdy sprzedawca go nie wyda lub nie zarejestruje sprzedaży na kasie. 

Upowszechnienie wiedzy, że paragon fiskalny (lub faktura) musi zostać wręczony przy 

dokonywaniu każdych zakupów, bez względu na przedmiot i kwotę zakupu, pozwoli na 

skuteczniejszą walkę z „szarą strefą”.    
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Art. 2 (ustawa Ordynacja podatkowa) 

Zgodnie z projektowanym art. 2 w art. 82 Ordynacji podatkowej uchyla się § 1b i 2d. Zgodnie 

z obecnie obowiązującą regulacją, podatnicy VAT są obowiązani, bez wezwania, 

do przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji w formie struktury JPK_VAT za 

okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego. W związku z założeniami 

nowego systemu rozliczenia podatku VAT część ewidencyjna VAT będzie przesyłana wraz z 

częścią deklaracyjną, tym samym należało uchylić obowiązek składania plików JPK_VAT, 

wskazany w obecnym art. 82 § 1b i § 2d Ordynacji podatkowej. 

 

Zgodnie z projektowanym art. 2 pkt 1 lit. c ustawy proponuje się wprowadzić nową regulację 

w art. 82 § 2e, zgodnie z którą zobowiązuje się JARIS do prowadzenia przy użyciu programów 

komputerowych wykazu, który będzie zawierał faktury dotyczące nabycia towarów lub usług, 

które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, czyli 

pozostałe faktury, z których podatek naliczony nie został odliczony. Wykaz będzie również 

obejmował informacje o fakturach otrzymanych przez JARIS od innych podmiotów w związku 

z realizacją zadań nałożonych na te jednostki odrębnymi przepisami. Przykładowo w sytuacji, 

gdy w jednostce samorządowej będzie rejestrowany pojazd, którego zakup jest 

dokumentowany fakturą, informacje o danej fakturze powinny zostać ujęte w przedmiotowym 

wykazie. 

Regulacja ta ma na celu uzupełnienie informacji dla Szefa KAS o wystawionych przez 

podmioty gospodarcze faktur VAT. Faktury te, co do zasady, nie generują dla JARIS prawa do 

odliczenia VAT naliczonego z takich faktur, ale stanowią informację o istnieniu takich 

dokumentów w obrocie prawnym. Dzięki temu można będzie identyfikować przypadki, w 

których wystawca faktury – wiedząc, że VAT naliczony z faktury nie będzie ujmowany w 

ewidencji VAT przez nabywcę (bo np. nabywcą jest JARIS lub konsument nabywający 

samochód) – nie wykazuje takiej faktury w swojej ewidencji i tym samym unika rozliczenia 

należnego podatku VAT. 

Otrzymywany przez Szefa KAS wykaz będzie stanowił uzupełnienie informacji potrzebnych 

do analizy w połączeniu z informacjami uzyskiwanymi z ewidencji VAT zawartymi w plikach 

JPK_VDEK. 
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W projektowanym przepisie art. 82 § 2f Op zobowiązano JARIS do przesyłania wykazu, bez 

wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi 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.  

 

Proponuje się również wprowadzenie delegacji fakultatywnej (art. 82 § 2g pkt 2 Op) dla 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, w drodze rozporządzenia, 

JARIS wyłączonych z realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 82 § 2e Ordynacji 

podatkowej. Minister będzie mógł wyłączyć niektóre JARIS  z tego obowiązku mając na 

uwadze m.in. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez te jednostki wykazu. 

 

Jednocześnie na podstawie obligatoryjnej delegacji zawartej w projektowanym art. 82 § 2g 

pkt 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych został 

upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, zakresu danych, jakie będzie zawierał 

wykaz prowadzony przez JARIS. Przy wydawaniu tego rozporządzenia ustawodawca 

uwzględni potrzeby analityczne organów podatkowych, możliwości techniczno-organizacyjne 

jednostek oraz potrzebę zabezpieczenia interesów budżetu państwa, w tym konieczność 

przeciwdziałania nadużyciom w podatku od towarów i usług. 

 

Art. 3 (ustawa Kodeks karny skarbowy) 

W projektowanym przepisie wprowadza się zmiany do ustawy Kodeks karny skarbowy poprzez 

dodanie regulacji wprowadzających kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków 

związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nie składaniem ich za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, kary zostały również przewidziane dla podatnika, 

który złoży deklarację w postaci wadliwej. Karą zostanie objęte także nie wywiązanie się z 

obowiązku przesłania w terminie księgi, w rozumieniu ewidencji lub przesłanie nierzetelnej lub 

wadliwej księgi. (Art. 56 i 61a kks). Gdy podatnik nie prześle w terminie ewidencji wskazanej 

w tych przepisach, prześle ją nierzetelną lub wadliwą będzie podlegać karze grzywny.  

 

Art. 4. 
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Zgodnie z projektowaną regulacją z dniem 1 lipca 2019 r., tworzy się Centralny Rejestr Faktur 

„Rejestr”, na który będą się składały m.in. wpływające od lipca 2019 r. dane zawarte  

w ewidencjach, o których mowa w art. 109 ust. 3b i 3c oraz wykazy przesyłane przez JARIS.  

 

Art. 5. 

Regulacja ta określa zasady składania deklaracji podatkowych po dniu wejścia w życie ustawy, 

tj. po 1 lipca 2019 r .Wskazuje się, że podatnicy za czerwiec 2019 r. oraz za drugi kwartał 2019 

r. do rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług stosują przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 6. 

Proponuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca2019 r. 

 

Oceniając wpływ projektowanego aktu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców należy wskazać, że wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastąpienie 

deklaracji VAT w dotychczasowym kształcie, przez przesyłanie rozbudowanych plików 

JPK_VAT, przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.  

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej              

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień  

z członkami Rady Ministrów. 

Zgodnie z § 27 ust. 4 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt nie wymaga 

przestawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu. 

Ustawa nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

 

 


