
Nazwa projektu 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa 

współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze 

Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza 

Stanu  

Pan Filip Świtała 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Pan Zbigniew Makowski 

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od 

Towarów i Usług 

tel. 694-36-21; Sekretariat.PT@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 

30.11.2018 r. 

 

Źródło: Expose Premiera 

 

 

Nr w wykazie prac: UD456 

  

 

 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt wpisuje się w cele strategiczne wyznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.), która została przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r., zwłaszcza w obszarze 

Finanse publiczne. Stanowi także jedną z pakietu ustaw, zapowiadanych przez Pana Premiera w expose, mających 

uprościć życie gospodarcze.  

 

W projekcie proponuje się zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2174) – zwanej dalej: „ustawą VAT” mające na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów 

i usług VAT-7 i VAT-7K  przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. Wszystkie proponowane zmiany 

mają charakter dostosowujący do wprowadzenia proponowanego rozwiązania. Rozbudowane pliki JPK będą 

zawierały dane pozwalające na włączenie deklaracji VAT do nowego pliku JPK VAT. W plikach tych będą zawarte 

również inne informacje niezbędne do celów analitycznych i kontrolnych.  

 

Projekt ma na celu uproszczenie rozliczeń w podatku od towarów i usług. Informacje wysyłane w sposób 

analogiczny, jak obecnie pliki JPK_VAT, zastąpią deklarację podatkową, w szczególności deklarację VAT-7 i 

VAT-7K. Podatnicy nie będą musieli składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, tak jak 

dotychczas, ale tylko jeden – nową deklarację w formie pliku JPK. Dodatkowo nie będzie wymagane dołączanie 

do takiej deklaracji załączników, które są przewidziane przy obecnych deklaracjach tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-

ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. 

 

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. 

 

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. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W projekcie zmieniono przepisy dotyczące deklaracji podatkowych i ewidencji VAT. Elementy ewidencji VAT 

będą, co do zasady, odzwierciedlały dane przesyłane obecnie w JPK_VAT oraz będą zawierały dodatkowe dane, 

które są potrzebne do analizy i kontroli. Pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K), co do zasady, zostaną 

przeniesione do nowej deklaracji w postaci pliku JPK. Plik ten, jako deklaracja, stanowiący rozliczenie w podatku 

od towarów i usług, będzie przesyłany analogicznie jak obecny plik JPK_VAT.  

Projekt nie przewiduje rezygnacji z możliwości składania deklaracji podatkowych kwartalnych VAT-7K. 

Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, będą musieli (tak jak obecnie przesyłają plik JPK_VAT) przesyłać 



ewidencję VAT w nowej formie. W związku z tym zasady dla podatników korzystających z rozliczenia kwartalnego 

nie zmienią się. 

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych dla podatników podatku 

VAT i uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym. Wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument w 

terminie miesięcznym (odpowiednio kwartalnym) bez dodatkowych załączników, które były wymagane przy 

składaniu deklaracji VAT-7 (VAT-7K). 

Projekt przewiduje uregulowanie funkcjonowania powstałego na bazie plików JPK_VAT Centralnego Rejestru 

Faktur (CRF). Podstawowym celem CRF jest analiza i kontrola prawidłowości wystawianych przez podatników 

faktur VAT i eliminacja nadużyć związanych z procederem wystawiania „pustych” faktur i wyłudzeń 

karuzelowych. 
 

Dodatkowo zobowiązuje się jednostki administracji rządowej i samorządowej do prowadzenia przy użyciu 

programów komputerowych wykazu faktur otrzymanych w ramach prowadzonej działalności oraz w ramach 

realizacji zadań nałożonych na nie odrębnymi przepisami i przekazywania comiesięcznych informacji wynikającej 

z tego wykazu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Przepis ten ma służyć uszczelnieniu systemu i lepszej 

kontroli otrzymywanych faktur przez te jednostki, a wystawianych przez podatników VAT.  

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie w celu uszczelnienia systemu podatku VAT mają 

różny charakter i uzależnione są od rodzaju i obszaru zidentyfikowanych nadużyć. Proponowane rozwiązania mające 

na celu uproszczenie rozliczeń dla podatników stosowane są również w innych krajach, jak np. w Portugalii. 

Wprowadzony przez Portugalię jednolity plik kontrolny (SAFT-PT) został odebrany jako duży sukces 

informatycznej modernizacji administracji podatkowej.  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
1. Podatnicy podatku 

od towarów i usług 

 

 

 

 

2. Jednostki 

administracji 

skarbowej (urzędy 

skarbowe, urzędy 

celno-skarbowe) 

 

3. Jednostki 

administracji rządowej 

i samorządowej. 

 

1. W 2017 r. liczba podatników podatku 

od towarów i usług obowiązanych do 

składania deklaracji wyniosła 1 798 452 

podatników.  

 

 

 izby administracji skarbowej - 16 

 urzędy skarbowe - 400, 

 urzędy celno-skarbowe - 16 wraz 

z delegaturami - 45 i oddziałami 

celnymi – 143 

 

3. Dotyczy wszystkich jednostek w 

kraju. 

1. Dane własne. 

Hurtownia SPR wg 

stanu na dzień 

11.07.2017 r. 

 

 

2. Dane własne. 

 

 

 

 

 

3. Dane własne. 

 

1. Dostosowanie się 

podatników do nowych zmian. 

 

 

 

 

2. Dodatkowe zadania w 

zakresie kontroli i analizy 

pozyskiwanych danych. 

 

 

 

4. Dodatkowe zadania 

związane z wysyłaniem 

do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej 

wykazu faktur zakupowych 

nierozliczanych w VAT 

oraz pozyskiwanych w toku 

wykonywania zadań. 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Planuje się, że projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami 

zewnętrznymi w listopadzie 2018 r. i zostanie umieszczony na portalu BIP RCL. Planowany czas trwania konsultacji 

to 21 dni. Projekt zostanie przekazany do następujących podmiotów i organizacji: Business Centre Club, 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Naczelna Izba Adwokacka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 

Polska Izba Biegłych Rewidentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowa Izba Doradców 

Podatkowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,  Konfederacja LEWIATAN, 

Krajowa Rada Radców Prawnych, Polska Rada Biznesu, Polska Izba Handlu, Związek Rzemiosła Polskiego, Rada 

Krajowa Federacji Konsumentów, Zrzeszenie Prawników Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i 

Telekomunikacji, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Notarialna, Naczelna Izba Aptekarska, Polska 



Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Polski Związek Niewidomych, 

Federacja Przedsiębiorców Polskich, Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej, Polskie Stowarzyszenie 

Vendingu, Krajowa Rada Komornicza.  

Projekt ustawy zostanie również przekazany do zaopiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz do Pełnomocnika 

Prezesa RM do spraw utworzenia i funkcjonowania Centrum Analiz Strategicznych. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

ceny stałe z 2018 r. Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Łącznie 

(2018-2028) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
             

Wydatki ogółem 12.822 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 15.522 

budżet państwa: 12.822 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 15.522 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Realizacja projektowanych zadań co do zasady odbywać się będzie w ramach rezerwy 

celowej zaplanowanej na 2019 r. pn. „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań 

kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania 

związane z poprawą finansów publicznych” (część 83, poz. 44). 

Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wszystkie zadania będą realizowane w ramach ustalonego źródła finansowania. 

W 2019 r. koszty związane z modyfikacją obecnego systemu raportowania deklaracji 

VAT-7 i VAT-7K oraz składania i analizy w Centralnym Rejestrze Faktur plików 

m.in. JPK_VAT, wyniosą 12.822 tys. zł. W ramach tych kosztów wydatki na część 

aplikacyjną kształtują się następująco: 

• e-Mikrofirma -  366 tys. zł 

• Lunetka -  84 tys. zł 

• Klient JPK -  105 tys. zł 

• Raporty - 378 tys. zł 

• FD - 189 tys. zł 

• Bramka JPK - 700 tys. zł 

• Backend - 700 tys. zł 

• CASE (usługa do upoważnień) - 300 tys. zł 

Łączna kwota części aplikacyjnej to: 2.822 tys. zł. 

Dodatkowo do powyższej kwoty należy doliczyć koszty części infrastrukturalnej, 

których szacunki na chwilę obecną wynoszą ok. 10.000 tys. zł. 

W następnych latach 2020-2029 przewiduje się, że utrzymanie systemu będzie 

generowało koszty na poziomie 300 tys. zł rocznie dając łączną kwotę 2.700 tys. zł 

do 2029 r.  

W związku z czym łączna kwota wydatków związanych z modyfikacją i utrzymaniem 

systemu w latach 2019-2029 wyniesie 15.522 tys. zł.  

 

W chwili obecnej trudno określić w jakim stopniu proponowane rozwiązania wpłyną 

na ograniczenie nadużyć związanych z rozliczaniem podatku od towarów i usług. 

Zakłada się, że wpłyną na zmniejszenie procederu wystawiania tzw. „pustych faktur” 

oraz wyłudzeń karuzelowych. 



Jednocześnie zmiana obowiązku składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz pliku 

JPK_VAT poprzez zastąpienie tej procedury jednym obowiązkiem przesyłania 

deklaracji do urzędu skarbowego w formie pliku JPK nowej deklaracji wpłynie 

głównie na zmniejszenie obciążenia podatników i nie wpłynie na dochody budżetu 

państwa.  

Natomiast umiejscowienie Centralnego Rejestru Faktur w ustawie stanowi 

usystematyzowanie zadań związanych z odbieraniem i gromadzeniem informacji 

dotyczących danych z ewidencji w ramach plików JPK, ich analizą i kontrolą. 

Dodatkowy obowiązek prowadzenia wykazu przy użyciu programów 

komputerowych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej może 

stanowić pewne obciążenie dla tych jednostek, jednak koszty jego wdrożenia są 

trudne do oszacowania ze względu na różnorodność systemów komputerowych 

prowadzonych przez te jednostki.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 

na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 2019 2020 2021 2022 2024 2029 Łącznie (2018-2028) 

W ujęciu pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 2018 r.) 

przedsiębiors

twa 
       

        

duże 

przedsiębiors

twa 

       

W ujęciu niepieniężnym duże 

przedsiębiors

twa 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu na funkcjonowanie 

przedsiębiorców. Po stronie przedsiębiorców będzie obowiązek 

dostosowania systemów finansowo-księgowych do proponowanych 

zmian. 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. Można założyć, że wyniosą od 

zero zł, dla tych przedsiębiorców, którzy zechcą skorzystać z 

darmowych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów w 

ramach modernizacji aplikacji e-mikrofirma, poprzez kilkadziesiąt do 

kilkaset zł dla tych, którzy korzystają z zewnętrznej obsługi księgowej, 

do kilku a nawet kilkuset tysięcy zł, w przypadku konieczności 

aktualizacji używanych systemów informatycznych ERP u bardzo 

dużych przedsiębiorców.  

Zakres wprowadzonych zmian będzie wymagał od przedsiębiorców 

znacznie mniejszych nakładów niż wdrożenia schemy JPK_VAT, 

bowiem w dużej części będą one wykorzystywały rozwiązania 

funkcjonujące w chwili obecnej. 

sektor mikro-

, małych i 

średnich 

przedsiębiors

tw 

rodzina, 

obywatele 

oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Zwiększenie zaufania obywateli do administracji skarbowej poprzez 

zmniejszenie obciążeń regulacyjnych (nie będzie dokumentów w formie 

papierowej, tylko jedna deklaracja w formie elektronicznej), a także 

zmniejszenie uciążliwości kontroli dla podatników. 

  

Niemierzalne  

 

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczeń 

podatkowych przyczyni się do mniejszego obciążenia podatników 

obowiązkami fiskalnymi. Można spodziewać się korzystnego wpływu 

projektowanej ustawy na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców.  



Dodatkowe informacje, w 

tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

x nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

W związku ze zmianą systemu rozliczania się podatników poprzez likwidację obowiązku składania deklaracji 

VAT-7 i VAT-7K oraz pliku JPK_VAT poprzez zastąpienie tej procedury jednym obowiązkiem przesyłania 

deklaracji do urzędu skarbowego w formie pliku JPK (nowa deklaracja VAT), zmniejszą się obciążanie dla 

podatników – nie będą musieli składać dwóch odrębnych dokumentów, w tym obecnie obowiązujących deklaracji 

wraz z załącznikami, tylko jeden dokument w formie elektronicznej. Zmniejszeniu ulegną również obciążenia 

związane z kontrolowaniem podmiotów, poprzez uproszczenie samego procesu kontroli deklaracji, co zwiększy 

również wydajność kontroli.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zaproponowanych zmian.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

X informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Charakter proponowanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że przepisy ustawy wejdą w życie w pierwszym półroczu 2019 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Po upływie roku funkcjonowania regulacji zastosowany zostanie miernik dotyczący ilości zidentyfikowanych 

faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące oraz ocenione zostanie jaki to miało wpływ na dochody budżetu 

państwa z tytułu podatku od towarów i usług. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 


