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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie funkcjonujące rozwiązania, które zostały wprowadzone jako reakcja na zdiagnozowane oszustwa w konkretnych 

branżach, czyli odwrócone obciążenie oraz odpowiedzialność solidarna, z perspektywy czasu okazują się być 

niewystarczające w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT.  

Analiza dłuższego funkcjonowania odwróconego obciążenia stosowanego na podstawie przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług wykazała, że co prawda mechanizm ten nastawiony jest na eliminację oszustw, szczególnie typu 

karuzelowego, to w dłuższej perspektywie sam w sobie może być przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego 

rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy. Mechanizm ten może być wręcz wykorzystywany do dokonywania oszustw. 

Dotyczy to przede wszystkim tych towarów, objętych odwróconym obciążeniem, które mogą stanowić dobro 

konsumpcyjne, przykładowo takich jak telefony komórkowe, czy tablety. Jeżeli nieuczciwy podmiot spełnia warunki do 

zastosowania wobec niego odwróconego obciążenia, wówczas może nabyć telefony komórkowe bez konieczności 

finansowania kwoty VAT przy nabyciu telefonów, nie musi wykazywać VAT naliczonego w swojej deklaracji i ma w 

związku z tym silny bodziec, żeby sprzedać te telefony w szarej strefie, czyli bez rozliczenia VAT należnego. Telefony 

komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma problemu dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie 

np. za pośrednictwem platform internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, 

które rozliczają VAT od takich dostaw. 
 

Mechanizm odwróconego obciążenia eliminuje nieprawidłowości w postaci wypychania oszustów z danej branży, w której 

obowiązuje niemniej jednak obserwuje się, że przenosi ich wprost do innej branży, w której stosowane jest standardowe 

rozliczanie podatku VAT. Stosowanie takiego wybiórczego mechanizmu walki z oszustwami nie jest więc narzędziem 

systemowym, które mogłoby skutecznie rozwiązywać problem oszustw w VAT w skali globalnej, a więc w całej 

gospodarce. Stosowanie odwróconego obciążenia powoduje, że prawo będzie zawsze opóźnione w stosunku do 

przestępczej działalności, która może w praktyce natychmiast przenosić się na inne branże.  

Wprowadzenie odwróconego obciążenia w kolejnych branżach wymaga bowiem przeprowadzenia długotrwałego procesu 

legislacyjnego, poprzedzonego analizami a w efekcie powoduje wypchnięcie działalności przestępczej z jednej branży na 

rzecz innych branż. Dodatkową okolicznością jest to, że te nielegalne procesy są maskowane przez podmioty dokonujące 

nielegalnych działań i są możliwe do zidentyfikowania z opóźnieniem czasowym, na podstawie dłuższych obserwacji 

również innych segmentów rynku. 

Powyższe rozwiązanie stanowiło, zatem odpowiedź na zidentyfikowane problemy i było wprowadzane tylko w zakresie 

tych zagadnień, gdzie te problemy zostały zidentyfikowane. Taka filozofia walki z oszustwami VAT nie skutkowała 

przeciwdziałaniu tym zjawiskom ani nie rozwiązywała problemu w szerszym wymiarze ani w samym zarodku problemu. 
 

W zakresie odpowiedzialności solidarnej, która pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną, zdiagnozowano, że dochodzi 

do wykorzystywania funkcjonującego w ramach odpowiedzialności solidarnej mechanizmu ochronnego, czyli kaucji 

gwarancyjnej. Złożenie kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych towarów uwalnia nabywcę 

od odpowiedzialności podatkowej z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku od takiej transakcji. Okazało się, że 

złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla podmiotów zaangażowanych w dokonywanie oszustw karuzelowych przeszkodą. 

Zdarzały się przypadki składania tej kaucji przez nowo powstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, 

w celu uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. Ewentualnym 

rozwiązaniem mogłoby być podwyższenie kwot kaucji gwarancyjnych. Jednakże takie działanie mogłoby stanowić zbyt 

duże obciążenie dla uczciwie działających podmiotów i nie dawałoby gwarancji wyeliminowania  nieuczciwych 

podmiotów, które dla uwiarygodnienia swojej działalności byłyby w stanie wnieść taką kaucję.  

Również z punktu widzenia organów podatkowych odejście od instytucji kaucji gwarancyjnej, a więc i obowiązku 

prowadzenia rejestru podmiotów, które złożyły taką kaucję jest pozytywnym rozwiązaniem. Prowadzenie rejestru 

stanowiło bowiem obciążenie dla organów podatkowych generujące dodatkowe koszty. Nie przekładało się natomiast na 

wartości egzekwowanych zaległości podatkowych.   
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Ze względu na wskazane powyżej mankamenty odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej zdecydowano o 

odejściu od tych rozwiązań na rzecz wprowadzenia skuteczniejszego środka rozliczania podatku czyli wprowadzenia 

systemowego rozwiązania, które pozwoli wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy uszczelnić system 

podatkowy. Takim rozwiązaniem jest właśnie mechanizm podzielonej płatności, który ma być stosowany obligatoryjnie 

przez podatników będących stroną transakcji, których przedmiotem są tzw. towary wrażliwe lub usługi narażone na 

wyłudzenia VAT. Zatem obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności objęci zostaną podatnicy, których transakcje 

obecnie rozliczane są w mechanizmie odwrotnego obciążenia (wymienione szczegółowo w załączniku nr 11 i 14 do ustawy 

o podatku od towarów i usług), jak też transakcje do których stosuje się solidarną odpowiedzialność nabywcy (zawarte w 

załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług). Ponadto obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności 

objęte zostaną również transakcje obejmujące części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; 

maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria.   

 

 

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

Projekt zakłada zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej obligatoryjnie stosowanym 

mechanizmem podzielonej płatności.  

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie systemowe, pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego 

obciążenia. Jego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już w samym zarodku. Mechanizm ten uważany jest za jedno z 

rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania 

podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia 

lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą transparentność 

rozliczeń VAT-owskich. 

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem 

nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, 

zmierzające do wyłudzenia tego podatku. Podstawowym bowiem skutkiem zastosowania modelu podzielonej płatności jest 

fakt, że kwota podatku zgromadzona na odrębnym rachunku VAT podatnika będzie mogła być przez niego przeznaczona na 

ograniczone cele – tj. zasadniczo na zapłatę podatku VAT (w tym podatku od importu towarów), podatku dochodowego od 

osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek na ZUS 

lub zapłatę VAT z faktur otrzymanych od innych kontrahentów. Model podzielonej płatności gwarantuje zatem otrzymanie 

przez organy podatkowe zarówno całej kwoty VAT, która powinna zostać odprowadzona na rzecz Skarbu Państwa jak i 

innych podatków i należności należnych Skarbowi Państwa.  
 

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie 

odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze. 

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w relacjach B2B wyłącznie w zakresie transakcji o 

wartości powyżej 15 tys. zł, czyli transakcji objętych obowiązkiem regulowania za pośrednictwem rachunku bankowego. 
   

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności stosowana w odniesieniu do określonych branż nie zastąpi systemu 

fakultatywnego mechanizmu, będzie funkcjonowała równolegle z nim.  

 

Równolegle przedmiotowym projektem wprowadza się (zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym) pewne 

ułatwienia w stosowaniu. Głównym jest wprowadzenie możliwości opłacania z rachunku VAT nie tylko podatku VAT jak 

to ma miejsce obecnie ale również innych należności czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS. 

Wprowadzenie tej możliwości jest odpowiedzią na obawy zgłaszane przez podatników co do pogorszenia ich płynności 

finansowej w związku z ograniczoną dyspozycyjnością środków zgromadzonych na rachunku VAT.  

Konsekwencją rozszerzenia możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT na inne, niż tylko VAT należności jest 

rozszerzenie egzekucji z rachunku VAT również na te inne należności.  

 

Dodatkowo proponuje się aby podatnicy, którzy mimo obowiązku dokonania płatności w mechanizmie podzielonej 

płatności nie zastosują tej formy rozliczenia, ponosili określone konsekwencje. Proponuje się wprowadzenie takich 

konsekwencji zarówno na gruncie podatku VAT jak i podatku dochodowego, czyli sankcja w podatku VAT, jak też brak 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszenia wysokości kosztów), w 

jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej 15 000 zł obejmująca towary lub usługi objęte obowiązkiem stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób niż mechanizm podzielonej płatności. 
 

 

Ponadto proponuje się w przedmiotowym projekcie jednoznacznie zwolnić z opłaty skarbowej w wysokości 30 zł wnioski 

składane przez podatników o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek 

rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). 
 

Z uwagi na oparcie działania mechanizmu podzielonej płatności na rachunkach rozliczeniowych (tylko do tego typu 

rachunków otwierane są rachunki VAT) wystąpi obowiązek używania w prowadzonej działalności gospodarczej 



rachunków rozliczeniowych. Obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie podatników objętych obligatoryjną formą 

mechanizmu podzielonej płatności. Stosowne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w ustawie Prawo bankowe. 
 

Zmiany regulacji w innych aktach prawnych są konsekwencją wynikającą z wyżej opisanego rozwiązania. 

  

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

 

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

charakter i uzależnione są od rodzaju i obszaru zidentyfikowanych nadużyć.  
 

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jako narzędzie ograniczające oszustwa w obszarze VAT jest stosowany 

m.in. we Włoszech. Model split payment, wprowadzony w tym kraju od 1 stycznia 2015 r. (z możliwością stosowania do 30 

czerwca 2020 r. - decyzja wykonawcza Rady nr 2017/784 z dnia 25 kwietnia 2017 r.), nakierowany jest na ukrócenie 

procederu wyłudzania VAT przez sprzedawców, dokonujących dostaw oraz świadczących usługi na rzecz podmiotów prawa 

publicznego, przedsiębiorstw kontrolowanych przez organy publiczne oraz spółek giełdowych umieszczonych w indeksie 

FTSE MIB. Jak wynika z danych przedstawianych przez włoski Rząd uzyskana w ciągu niewiele ponad dwóch lat poprawa 

ściągalności VAT do budżetu przekroczyła zakładane wstępnie cele. Biorąc pod uwagę osiągnięty efekt, Włochy za zgodą 

Komisji Europejskiej przedłużyły stosowanie tego mechanizmu. 

Zaznaczyć jednakże należy, że polski mechanizm podzielonej płatności oparty jest o system bankowy, a rachunki VAT i 

środki zgromadzone na nich cały czas pozostają własnością podatnika. Włoski model opiera się na rachunku bankowym 

organu podatkowego, co oznacza dla podatnika zamrożenie środków na kontach organów podatkowych.  
 

Mechanizm podzielonej płatności jest stosowany również w Rumunii. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że rozwiązanie to 

nie uzyskało stosownej zgody Komisji Europejskiej. Złożony przez Rumunię wniosek derogacyjny w tym zakresie w ocenie 

Komisji Europejskiej zawierał szereg elementów wskazujących na brak poszanowania zasady proporcjonalności 

przewidywanego środka w stosunku do zakładanego celu, jakim jest prawidłowy pobór VAT i zapobieganie uchylaniu się od 

opodatkowania.  

Szczególnego zaznaczenia wymaga zwrócenie uwagi na szereg istotnych różnic pomiędzy systemem obowiązkowej 

podzielonej płatności, który próbowała wdrożyć Rumunia, a rozwiązaniem wprowadzanym w Polsce. W Rumunii kwota 

VAT jest płacona na rachunek organu podatkowego, w Polsce będzie to płatność pomiędzy podatnikami (czyli środki 

wpływają na rachunek podatnika). W Rumunii obligatoryjna podzielona płatność dotyczy sprzedawców, którzy osiągnęli 

określony próg zaległości podatkowych, w Polsce natomiast dotyczy wybranych branż. W Rumunii nie uznano za celowe 

umieszczanie przez sprzedawcę obowiązkowej informacji na fakturze, że nabywca ma obowiązek zastosować podzieloną 

płatność, w Polsce taka informacja będzie zamieszczana. 
 

Również Czechy posiadają w swoim ustawodawstwie regulacje dotyczące split payment. Mechanizm ten stosowany jest 

dobrowolnie  przez podatników VAT. Przyjęty model zakłada, że jest to alternatywa do odpowiedzialności solidarnej, która 

jest jednak wyłączona, jeśli nabywca skorzysta ze split payment. Korzystając ze split payment wraz z dokonaniem płatności, 

nabywca przekazuje organowi podatkowemu informacje identyfikujące transakcję, tj. dane własne oraz dane sprzedawcy, 

wartość należnego podatku VAT, datę sprzedaży lub datę otrzymania zapłaty przez sprzedawcę. Nabywca dokonuje zapłaty 

podatku VAT bezpośrednio na rachunek bankowy organu podatkowego, właściwego dla siedziby sprzedawcy.  

Zatem również i czeski split payment diametralnie różni się od modelu, który został przyjęty w Polsce. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

dokonujący transakcji w 

zakresie towarów i usług 

objętych obligatoryjnym 

mechanizmem podzielonej 

płatności (usługi w zakresie 

przenoszenia uprawnień do 

emisji gazów 

cieplarnianych;  usługi 

budowlane i budowlano-

montażowe; stal i wyroby 

stalowe; metale i wyroby z 

tych metali; metale 

szlachetne i wyroby z tych 

Proponowane 

rozwiązanie może 

dotyczyć ok. 554 

tys. podatników 

podatku od 

towarów i usług. 

Hurtownia danych SPR wg stanu na 

dzień 20 lutego 2019 r. 

Podatnicy będący stroną 

transakcji objętych 

obligatoryjnym mechanizmem 

podzielonej płatności będą 

obowiązani do podzielenia 

płatności za towary lub usługi 

na kwotę netto, która będzie 

wpłacana na rachunek 

rozliczeniowy dostawcy lub 

usługodawcy oraz kwotę 

podatku VAT, która będzie 

przekazywana bezpośrednio na 

rachunek VAT. 

Projektowana ustawa 

wprowadza wyłączenie 

z kosztów uzyskania 

przychodów wydatków, jeżeli 



metali, biżuteria, perły, 

kamienie szlachetne; 

maszyny i urządzenia 

elektryczne i ich części i 

akcesoria oraz urządzenia 

elektroniczne i ich części i 

akcesoria (tablety, laptopy, 

notebooki, telefony 

komórkowe, kamery, 

aparaty cyfrowe, procesory, 

konsole i urządzenia do gier 

wideo, urządzenia pamięci, 

półprzewodnikowe 

urządzenia pamięci 

trwałej); paliwa; węgiel i 

produkty węglowe; 

materiały zużyte, złom, 

odpady; oleje i tłuszcze 

zwierzęce i roślinne; 

wkłady do urządzeń, w tym 

kasety, tonery, tusze, 

atramenty i tym podobne; 

tworzywa sztuczne i 

artykuły z nich w 

szczególności folie stretch; 

części i akcesoria do 

pojazdów samochodowych 

i motocykli).  

 

płatność za te wydatki mimo 

obowiązku zastosowania 

mechanizmu podzielonej 

płatności zostanie uregulowana 

w inny sposób.  

Projekt wprowadza także 

obowiązek zwiększenia 

przychodów w sytuacji 

dokonania płatności w sposób 

inny niż mechanizm 

podzielonej płatności. 

Projektowana ustawa 

wprowadza więc sankcje dla 

podatników, którzy płacą w 

inny sposób niż nałożony 

ustawą mechanizm podzielonej 

płatności.  

Sektor bankowy (krajowe 

banki komercyjne, banki 

spółdzielcze) 

  Z uwagi na dopuszczenie 

możliwości regulowania 

środkami zgromadzonymi na 

rachunku VAT również innych 

należności (podatków 

dochodowych, akcyzy, cła oraz 

składek ZUS) wystąpi po 

stronie banków konieczność 

dostosowania systemów 

informatycznych. W zakresie 

rozszerzenia możliwości 

wydatkowania środków z 

rachunku VAT na zapłatę 

podatków dochodowych, 

akcyzy czy też cła koszty 

dostosowania systemu nie 

powinny być zbyt wysokie. 

Zmiany w tym zakresie będą 

polegały bowiem głównie na 

dodaniu nowych symboli 

formularzy, których zapłata 

może zostać zrealizowana w 

ciężar rachunku VAT. Zatem w 

tym zakresie rozbudowana 



zostanie już funkcjonująca 

infrastruktura. Natomiast w 

zakresie możliwości opłacania 

składek ZUS systemy 

informatyczne wymagają 

większej modernizacji co może 

wiązać się z wyższymi 

kosztami. Mając jednakże na 

uwadze ogromne 

zróżnicowanie systemów 

informatycznych 

funkcjonujących w instytucjach 

finansowych, różny poziom ich 

rozbudowania oraz np. 

możliwość dostosowania ich do 

projektowanych wymogów 

przez część tych instytucji w 

ramach posiadanych zasobów 

własnych, a dodatkowo, w 

przypadku dokonywania zmian 

w systemach przez podmioty 

zewnętrzne, nie jest możliwe 

precyzyjne oszacowanie 

kosztów dostosowania 

systemów do wprowadzanej 

możliwości w zakresie 

regulowania składek ZUS ze 

środków zgromadzonych na 

rachunku VAT. 

 

Z uwagi na fakt, że rachunki 

VAT do rachunków 

rozliczeniowych podatników 

podatku VAT (zarówno 

czynnych jak i zwolnionych) 

zostały już otwarte w związku z 

wprowadzonym od dnia 1 lipca 

2018 r. dobrowolnym 

mechanizmem podzielonej 

płatności w tym zakresie nie 

przewiduje się dodatkowych 

kosztów z tego tytułu po stronie 

sektora bankowego. Podatnicy 

objęci obligatoryjnym 

mechanizmem podzielonej 

płatności będą bowiem 

wykorzystywali rachunki VAT, 

które mają już otwarte. 

Podmioty nieposiadające 

siedziby na terenie RP, 

które obecnie nie posiadają 

rachunku rozliczeniowego a 

zatem i rachunku VAT 

prowadzonego w oparciu o 

ok. 550 Obliczenia własne MF na podstawie 

składanych deklaracji  

Obowiązek posiadania 

rachunku rozliczeniowego oraz 

rachunku VAT w Polsce w 

związku z dokonywaniem 

transakcji objętych 

obowiązkowym stosowaniem 



przepisy polskiego prawa 

bankowego.  

mechanizmu podzielonej 

płatności. 

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

 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt będzie przedmiotem uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedstawicieli branż, które zostaną objęte obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Planuje się, że  

przekazanie projektu do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do 

Wykazu prac legislacyjnych RM. W zakresie konsultacji publicznych i opiniowania zakłada się wyznaczenie terminu na 

zgłoszenie uwag wynikającego z uchwały nr 190, natomiast przy uzgodnieniach planowane jest skrócenie terminu do 14 dni. 

Projekt zostanie umieszczony w BIP RCL w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego.  

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

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

2019 2020 2

0

2

1 

2022 2023 2024 2025 20

26 

2027 2028 2029 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem 

239,5 957,7 9

5

7

,

7 

957,7 957,7 957,7 957,7 957

,7 

957,7 957,7 957,7 9816,5 

budżet państwa 
239,6 958 9

5

8 

958 958 958 958 958 958 958 958 9819,6 

JST 

-0,31 -0,3 -

0

,

3 

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -

0,3 

-0,3 -0,3 -0,3 -3,1 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 

239,5 957,7 9

5

7

,

7 

957,7 957,7 957,7 957,7 957

,7 

957,7 957,7 957,7 9816,6 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przedmiotowe rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a mechanizm 

podzielonej płatności jest efektywnym narzędziem fiskalnym przeciwdziałającym nadużyciom. 

Szacuje się, że pozwoli to na zmniejszenie luki VAT o ok 0,5 pkt procentowego liczonej w stosunku 

do teoretycznych dochodów z VAT, co spowoduje wzrost dochodów z tytułu tego podatku w skali 

roku o ok. 958 mln zł. 

 Powyższe skutki wynikają z odejścia od specyfiki odwróconego obciążenia i przejścia na rozwiązanie 

systemowe, jakim jest mechanizm podzielonej płatności.  

 

Skutki dla JST wynikają z wprowadzenia zwolnienia z opłaty skarbowej w wysokości 30 zł wniosków 

składanych przez podatników o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na 

rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług) i zostały wyliczone na podstawie ilości wniosków złożonych w okresie 

lipiec – grudzień 2018 r. Zgodnie z danymi MF w ww. okresie złożono 4956 wniosków, co oznacza 

szacowaną kwotę wpływu z tytułu opłaty skarbowej do budżetu samorządów w wysokości 

148.680,00 zł. 

 

Nie jest możliwe natomiast oszacowanie skutków wynikających z przewidywanego zwrotu kosztów 

obsługi rachunku rozliczeniowego oraz powiązanego z nim rachunku VAT dla podmiotów 

zagranicznych, które będą obowiązane posiadać rachunek rozliczeniowy w polskim banku. Trudno 



określić bowiem koszty prowadzenia rachunku, gdyż wysokość opłat w zależności od rodzaju konta 

jaki i banku prowadzącego jest różna. Ponadto trudno oszacować ilość płatności dokonywanych przez 

te podmioty w systemie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.  

 

 

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 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Łącznie (0-

10) 

 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 
- 20,4 -88,1 -93,9 -102,8 -110,5 -116,6 -120,1 -123,6 -127,0 -130,6 -134,1 -1167,7 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 24,7 -106,6 -113,6 -124,4 -133,8 -141,1 -145,4 -149,6 -153,8 -158,1 -162,3 -1413,3 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu systemowe uszczelnienie podatku VAT, a tym samym 

ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przyczyni się do poprawy warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników. Działania te pozwolą na 

ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, co przyczyni się do 

ograniczenia nieuczciwej konkurencji.  

 

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w formie obowiązkowej we wskazanych branżach 

może wiązać się ze skokowym obniżeniem płynności u wybranych podatników. Podatnicy objęci 

regulacją dotychczas wystawiali bowiem faktury „w ujęciu netto”. Wskutek wprowadzenia regulacji 

kwota do zapłaty zostanie natomiast powiększona o wartość podatku VAT (23%), implikując u 

nabywców wskazanych dóbr i usług konieczność zapewnienia wyższych środków finansowych na 

obsługę płatności. Kosztem dla podatników będzie koszt kredytu zaciąganego na pokrycie 

oszacowanego ubytku płynności lub utrata korzyści związanych z zarządzaniem dostępnymi 

środkami. W obliczeniach wykorzystano średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych w PLN 

(bez umów renegocjowanych) publikowane przez NBP. Koszty w ujęciu nominalnym będą 

ewoluowały w kolejnych latach, co wynika m.in. ze wzrostu PKB oraz oczekiwań dotyczących 

kształtowania się stóp procentowych w kolejnych latach. Tym samym wyliczenia dla kolejnych lat 

zostały skorygowane o oczekiwany wzrost PKB Polski. Zastosowano również oczekiwania rynkowe 

dotyczące kształtowania się stóp procentowych w kolejnych latach (wykorzystano stopy procentowe 

implikowane z bieżącej wyceny instrumentów pochodnych IRS). 

 

 

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 

☒ 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 

 

Komentarz: Zniesienie obowiązku składania przez podatników zbiorczych informacji o dokonanych dostawach oraz 

świadczonych usługach czyli tzw. informacji podsumowujących w obrocie krajowym spowoduje zmniejszenie liczby 

składanych dokumentów.  

U podatników, którzy do tej pory nie regulowali swoich zobowiązań w mechanizmie podzielonej płatności może wystąpić 

potrzeba dostosowania systemów księgowych oraz ewentualne zwiększenie nakładów na bieżąca obsługę księgową, która 

będzie wynikała m.in. z potrzeby monitorowania wpływów na rachunku VAT. Samo dokonywanie płatności w 

mechanizmie podzielonej płatności nie będzie źródłem dodatkowych obciążeń – zapłata będzie dokonywana z 

wykorzystaniem specjalnego formularza udostępnionego przez bank, tzw. komunikatu przelewu, który już funkcjonuje w 

związku z dobrowolnym systemem podzielonej płatności.  

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Charakter proponowanych zmian nie powinien wpływać na zmianę układu funkcjonowania rynku pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

Charakter proponowanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r.  

 

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

Ewaluacja efektów projektu będzie dotyczyła funkcjonowania w praktyce wprowadzonych rozwiązań prawnych. 

Przeprowadzona ocena funkcjonowania tego rozwiązania będzie uwzględniała obowiązek wynikający z otrzymanej zgody 

na wprowadzenie tego szczególnego środka, czyli przedstawienia sprawozdania na temat wpływu na poziom oszustw 

związanych z VAT i na podatników, między innymi w odniesieniu do zwrotów VAT, obciążeń administracyjnych i kosztów 

ponoszonych przez podatników, po 18 miesiącach od wejścia w życie derogacji.    

 

 

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

 

Brak 

 

  


