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UZASADNIENIE 

 

I. Wprowadzenie 

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. 

Główne zmiany wprowadzane przedmiotowym projektem dotyczą ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o VAT” oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2187, z późn. zm.). Dodatkowo projekt zawiera zmiany w ustawie: 

- z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 

1509, z późn. zm.), 

- z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1036, z późn. zm.), 

- z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. 

zm.), 

- z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.). 

 

Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązujących obecnie 

szczególnych rozwiązań rozliczania podatku VAT czyli odwrotnego obciążenia oraz 

odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem 

podzielonej płatności (MPP). Obligatoryjna forma MPP będzie zatem stosowana w odniesieniu 

do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem 

odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (czyli 

obejmie towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14). Dodatkowo 

proponuje się objąć obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności także transakcje, 

których przedmiotem są 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. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP 

zawiera załącznik do niniejszego projektu.  

Proponuje się jednak aby obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

zostały objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy 

podatnikami, których jednorazowa  wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności,  przekracza 15 000 zł  lub  równowartość  tej  kwoty. Transakcje opiewające na kwoty 

poniżej 15 000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. Zatem część 

transakcji (te poniżej 15 000 zł) objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta 

obowiązkiem rozliczania w mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji 

nabywca może jednak zastosować mechanizm podzielonej płatności za zasadzie 

dobrowolności.  

Decyzja o zastąpieniu obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powyższych 

rozwiązań wynika m.in. z kompleksowej analizy skuteczności odwróconego obciążenia. 
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Analiza ta wykazała, że wprowadzenie tego mechanizmu daje efekty w branży objętej 

odwróconym obciążeniem. Jednakże, z uwagi na przenoszenie przestępczej działalności, 

można zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu nadużyć podatkowych w 

innych branżach, nieobjętych odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się nowych sposobów 

unikania opodatkowania w niektórych branżach objętych odwróconym obciążeniem.  

Przykładem może być branża stalowa, gdzie wprowadzenie odwróconego obciążenia 

uniemożliwiło funkcjonowanie karuzel podatkowych w obrocie towarami z kategorii stali. To 

przyczyniło się do poprawy konkurencyjności na rynku, tj. zaobserwowano poprawę 

większości wskaźników finansowych firm z branży oraz wzrostu zużycia jawnego towarów 

stalowych. Jednocześnie jednak pojawiły się wyłudzenia w innych branżach, skutkiem czego 

musiano wprowadzić odwrócone obciążenie na nowe kategorie towarów, a więc m.in. na sprzęt 

elektroniczny (od 1 lipca 2015 r.). 

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że pomimo wprowadzenia odwróconego obciążenia, luka 

w VAT nie zmniejszyła się a wręcz w niektórych latach rosła, np. w 2013 r. względem 2012 r. 

była większa, na rekordowo wysokim poziomie, pomimo wprowadzenia odwróconego 

obciążenia na złom, stal i odpady właśnie w 2013 r.  

Jak wynika z obserwacji, wprowadzenie odwróconego obciążenia w danej branży wypycha 

oszustów z tej branży i przenosi ich wprost do innej branży. 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 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. 

Generalnie, mechanizm odwróconego obciążenia nastawiony jest na eliminację oszustw typu 

karuzelowego, natomiast głębsza analiza prowadzi do wniosku, że sam w sobie może być 

przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, 

gdyż 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 
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internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, 

które rozliczają VAT od takich dostaw. 

Również w zakresie odpowiedzialności podatkowej, która pełni przede wszystkim funkcję 

prewencyjną, zdiagnozowano, że dochodzi do wykorzystywania funkcjonującego w ramach 

odpowiedzialności podatkowej mechanizmu ochronnego czyli kaucji gwarancyjnej. Złożenie 

kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych w załączniku nr 13 do 

ustawy o VAT towarów (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD i SSD, cyfrowe aparaty 

fotograficzne, folia typu stretch) 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. Organy kontrolne ujawniły bowiem przypadki składania tej kaucji przez 

nowopowstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, w celu 

uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych odpowiedzialnością 

solidarną. Proponuje się zatem likwidację przepisów regulujących ww. odpowiedzialność i 

wprowadzenie odpowiedzialności podatkowej ale funkcjonującej na innych zasadach. 

Ze względu na wskazane powyżej mankamenty odwróconego obciążenia i odpowiedzialności 

podatkowej 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. 

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje, jako dobrowolna metoda regulowania płatności,  

już w Polsce od lipca 2018 r. Jest to rozwiązanie innowacyjne i unikalne w skali 

międzynarodowej. Wprowadzona przez Polskę innowacyjność polega na oparciu tego 

mechanizmu o system bankowy co pozwala podatnikowi na przenoszenie wartości 

zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek VAT kontrahenta. Mechanizm ten 

zapobiega wyłudzeniom VAT przez tzw. znikających podatników i jednocześnie zapewnia 

ochronę dla nabywcy towaru lub usługi, gwarantując mu bezpieczeństwo podatkowe transakcji. 

Z uwagi na transparentność działania tego mechanizmu jest on coraz popularniejszy wśród 

podatników.  

Mechanizm podzielonej płatności oprócz wyższej skuteczności w walce z oszustwami 

podatkowymi, jest również bardziej atrakcyjny dla podatników niż odwrócone obciążenie. 

Ogranicza w znacznym stopniu konieczność częstego ubiegania się o zwrot podatku z urzędu 

skarbowego poprzez dokonywanie tradycyjnego rozliczania i naliczania podatku VAT. 

Ponadto co jest kluczowe dla podatnika, który zostanie objęty tym mechanizmem, zapewnia 

ochronę prawną wobec ewentualnego wykorzystania go przez nieuczciwego kontrahenta. 

Mając na względzie skuteczność tego mechanizmu postanowiono wprowadzić w obszarach 

narażonych na oszustwa związane z VAT obowiązek stosowania tej formy rozliczeń.  

Oczywiście obowiązek stosowania tego mechanizmu będzie dotyczył wyłącznie konkretnych 

towarów i usług, enumeratywnie wymienionych w załączniku do projektu. Jednocześnie będzie 

funkcjonował dobrowolny system podzielonej płatności na pozostałe towary i usługi, który 
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został wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, z późn. zm.).  

Przedmiotowy projekt zawiera również pewne ułatwienia w stosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności, które będą miały zastosowanie zarówno do obligatoryjnej jak i 

dobrowolnej formy. 

Podstawą wprowadzenia ww. zmian jest przede wszystkim decyzja wykonawcza Rady(UE) 

2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka 

stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51/19), zwana dalej „decyzją wykonawczą”. 

 

II. Szczegółowy zakres regulacji 

Art. 1 zawiera zmiany wprowadzane w ustawie o VAT, które określają zasady stosowania 

obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz zmiany w poszczególnych regulacjach 

będące konsekwencją odejścia od stosowania tego rozwiązania. 

Zmiany w art. 17, art. 18c, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 99 ust. 3a – ust. 3c  i ust. 9, art. 101a, art. 

102 ust. 3,  art. 106e ust. 4 pkt 1, art. 108c ust. 1  (art. 1 pkt 1 - 69, pkt 9 lit. b, pkt 12) są 

konsekwencją uchylenia mechanizmu odwróconego obciążenia oraz odpowiedzialności 

podatkowej nabywcy stosowanej na dotychczasowych zasadach i dotyczą uchylenia przepisów 

regulujących stosowanie tych rozwiązań. 

W art. 1 pkt 7 proponuje się zmianę  art. 105a regulującego kwestię stosowania 

odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Proponuje się aby odpowiedzialnością objąć  

transakcje, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w dodawanym do ustawy 

załączniku nr 15, a które to transakcje nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy 

zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że odpowiedzialnością 

podatkową objęte zostaną również towary, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie 

odwrotnego obciążenia. Odpowiedzialność podatkowa nie będzie natomiast stosowana w 

zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w dodawanym załączniku nr 

15. Wprowadzane zasady odpowiedzialności różnią się jednak od dotychczasowych zasad 

stosowania odpowiedzialności podatkowej uregulowanej w art. 105a ustawy o VAT. 

Zrezygnowano przede wszystkim z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, gdyż jak 

pokazała praktyka instytucja ta była wykorzystywana przez podmioty działające nielegalnie i 

była traktowana jako swego rodzaju uwiarygodnienie. 

Proponuje się aby projektowana odpowiedzialność miała zastosowanie w przypadku gdy 

wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu towarów wymienionych w 

załączniku nr 15 przekroczy kwotę 12 000 zł. Wysokość kwoty ma na celu przede wszystkim  

wyeliminowanie przypadków sztucznego dzielenia transakcji obejmujących towary wrażliwe 

w celu obejścia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z 

proponowanymi rozwiązaniami obowiązkowe stosowanie mechanizmu podzielonej płatności 

będzie bowiem stosowane do transakcji o wartości co najmniej 15 000 zł. Proponuje się aby  



5 

 

przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności były jak dotychczas przedmiotem 

czynności dowodowych. 

Podobnie jak obecnie odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy będzie dotyczyć 

tylko i wyłącznie części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów dokonaną na 

rzecz danego podatnika.  

Określono również przesłanki, których spełnienie wyłącza zastosowanie odpowiedzialności 

solidarnej. Podkreślenia wymaga, że w celu uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej 

wystarczy spełnić jedną z przesłanek wskazanych w proponowanym przepisie, przykładowo 

skorzystać z dobrowolnie stosowanej metody podzielonej płatności. 

W art. 1 pkt 8 uchyla się regulacje art. 105b-105d ustawy, które regulowały dotychczas kwestię 

możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, zasad jej wnoszenia oraz zwrotu czy też 

prowadzenia przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które złożyły taka kaucję. Jak wskazano 

powyżej instytucja kaucji nie sprawdziła się wobec czego podjęto decyzję o likwidacji tego 

instrumentu.  

W art. 1 pkt 9 lit. a proponuje się zmianę w art. 106e ust. 1 pkt 18 polegającą na dodaniu do 

katalogu informacji jakie powinna zawierać faktura, specjalnego oznaczenia w postaci zapisu 

„mechanizm podzielonej płatności”. W decyzji wykonawczej (art. 1) zaznaczono, że specjalne 

oznaczenie zamieszczone na fakturach będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy płatność 

za daną fakturę dokonywana jest przelewem bankowym. Zdecydowano zatem, że obowiązek 

zamieszczenia przedmiotowej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących 

transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa  wartość,  bez  względu  na  

liczbę  wynikających  z niej płatności,  przekracza   15 000 zł  lub  równowartość  tej  kwoty i 

obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy załączniku nr 15. 

Przyjęta wartość 15 000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli limitem po przekroczeniu którego 

przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem 

rachunku bankowego.  

Art. 1 pkt 9 lit. c projektu proponuje dodanie do art. 106e ust. 12, nakładającego na wystawcę 

faktury sankcję w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie 

na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” będącego 

informacją, że  przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i kwotę powinna 

zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Propozycja 

wprowadzenia sankcji za to uchybienie wynika ze szczególnej roli jakie odgrywa to oznaczenie. 

Należy mieć bowiem za uwadze, że takie oznaczenie będzie wymagane w przypadku faktur 

dokumentujących transakcje, których przedmiotem są towary i usługi wrażliwe czyli 

dokumentuje transakcje szczególnie podatne na oszustwa podatkowe. Brak stosownego 

oznaczenia na fakturze może zatem generować nieprawidłowości w obrocie takimi towarami 

lub usługami polegające między innymi na pomijaniu stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z zapłaconym im przez 

kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Zatem identyfikacja takiej faktury ma 

istotne znaczenie nie tylko dla nabywcy, w przypadku którego stanowi sygnał o konieczności 
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uregulowania takiej faktury w systemie MPP, ale przede wszystkim pełni funkcje kontrolne z 

punktu widzenia organów podatkowych. Przedmiotowa sankcja nie będzie stosowana w 

odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za 

wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.  

W art. 108a wprowadza się zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. W art. 1 

pkt 10 lit. a wprowadza się obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy 

regulowaniu należności z faktury opiewającej na kwotę powyżej 15 000 zł (lub jej 

równowartości) i dokumentującej transakcję, której przedmiotem są towary lub usługi 

wskazane w załączniku nr 15 do ustawy. Zatem jak wskazano wcześniej obowiązek stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie transakcji, które z uwagi na wartość 

podlegają – w myśl przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców - obowiązkowemu uregulowaniu 

przelewem bankowym.  

Wprowadza się również w art. 108a ust. 1b (art. 1 pkt 10 lit. a) nakazujący podatnikowi, który 

jest obowiązany do wystawiania faktur oznaczonych „mechanizm podzielonej płatności”, 

przyjęcie płatności wynikających z takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Zapis 

taki ma na celu wyeliminowanie przypadków omijania wprowadzanych rozwiązań 

przykładowo poprzez stosowanie przez wystawcę ww. faktur rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych do rozliczeń transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe do ROR-ów nie otwiera 

się rachunków VAT, zatem nabywca nie miałby fizycznej możliwości zrealizowania ciążącego 

na nim obowiązku zapłaty danej faktury w MPP. Wysłany przez niego komunikat przelewu nie 

mógłby zostać zrealizowany przez bank gdyż jego kontrahent nie miałby otwartego rachunku 

VAT. Dokonana przez nabywcę płatność w MPP zostałaby w takiej sytuacji zwrócona przez 

bank, dokonany przelew nie zostałby zrealizowany.   

Ponadto przepis ten ma również uniemożliwić sytuacje, w których dostawca w drodze 

postanowień umownych z nabywcą będzie chciał wyłączyć stosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności. Przy proponowanej regulacji takie umowne postanowienia będą 

nieważne, jako sprzeczne z ustawą. Zatem przepis ten ma zatem charakter ochronny dla 

nabywcy. 

Zmiana w art. 108a ust. 3a-3b (art. 1 pkt 10 lit. b) wprowadza możliwość dokonywania jednym 

komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat 

przelewu musi obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od 

jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych otrzymanych 

fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. W takiej 

sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie wskazywał, tak jak to ma miejsce 

obecnie, numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie 

natomiast wskazywał okres za który dokonuje płatności. Przyjęcie takiego rozwiązania 

wychodzi z jednej strony naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy sygnalizowali, że 

konieczność dokonywania płatności w MPP per faktura stanowi dla nich w pewnych sytuacjach 

utrudnienie, szczególnie ze względu na stosowane systemy księgowe. Z drugiej strony 

propozycja ta umożliwia organom podatkowych przeprowadzenie weryfikacji dokonywanych 

płatności z uwagi na działania ochronne jakie wynikają ze stosowania mechanizmu podzielonej 
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płatności (brak sankcji, podwyższonych odsetek za zwłokę). Przyjęcie założenia, że taki 

komunikat przelewu musi zawierać wszystkie faktury z danego okresu i uregulowana musi 

zostać takim komunikatem cała kwota podatku wykazana na tych fakturach powoduje, że nie 

będzie problemu z powiązaniem płatności z konkretną fakturą.  

Jeżeli nabywca zdecyduje się zastosować powyższy przepis i dokonać tzw. płatności zbiorczej 

jednym komunikatem przelewu wówczas obowiązany będzie do zapłaty tym komunikatem 

wszystkich faktur otrzymanych od danego wystawcy w danym okresie, bez względu na to czy 

faktury te dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi stosowania MPP, czy też nie.   

W art. 1 pkt 10 lit. c proponuje się zmianę w art. 108a poprzez dodanie ust. 7, w którym 

wprowadza się sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania 

kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę 

kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku 

wykazanego na takiej fakturze.  

Należy bowiem zauważyć, że mechanizm podzielonej płatności to jedno z rozwiązań mających 

na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania 

podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. 

Mechanizm ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na 

etapie samej transakcji. Dokonanie płatności za transakcje obejmujące towary i usługi 

generujące oszustwa w inny sposób niż MPP powoduje, że mechanizm uszczelniający jaki daje 

MPP nie działa. Istnieje bowiem ryzyko, że wystawca faktury z wykazaną kwotą VAT otrzyma 

zapłatę za całą fakturę, następnie zniknie, nie rozliczając podatku VAT z tej faktury z urzędem 

skarbowym. Organ podatkowy w takim przypadku nie ma bowiem, tak jak to ma miejsce w 

MPP, nadzoru nad uwalnianiem środków, które wpłynęły na rachunek VAT. Ryzyko 

wystąpienia nadużyć w przypadku niezastosowania mimo obowiązku mechanizmu podzielonej 

płatności znacznie wzrasta. 

Przedmiotowa sankcja nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten 

sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe.  

Zmiany w art. 1 pkt 11 dotyczą art. 108b, w którym proponuje się dodanie regulacji 

umożliwiającej wniesienia przez podatnika zażalenia na postanowienie zawierające zgodę 

naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na powiązany z nim 

rachunek rozliczeniowy podatnika (lit. a). Ponadto proponuje się  zmianę przesłanek do 

wydania decyzji o odmowie na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek 

rozliczeniowy podatnika lit. b (art. 108b ust. 5 pkt 1 i 2). Z uwagi na dopuszczenie możliwości 

regulowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT również innych podatków, tj. 

podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku 

akcyzowego, należności celnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (zmiana w ustawie 

Prawo bankowe omówiona przy zmianach w art. 62b ust. 2) zasadne jest uzależnienie 

udzielenia zgody na uwolnienie środków od braku zaległości podatkowych również w innych 

podatkach, czy też w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa nie wykonania zobowiązania 

podatkowego lub wystąpienia zaległości podatkowych nie tylko w podatku VAT ale również 

w pozostałych podatkach.  
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Z uwagi na dokładanie wszelkich starań organów podatkowych o jak najszybsze rozpatrywanie 

wniosków składanych przez podatników o uwolnienie środków celem przekazania ich na 

rachunek rozliczeniowy do swobodnej dyspozycji podatnika odstąpiono od badania istnienia 

zaległości podatnika w zakresie składek ZUS. Wydłużyłoby to bowiem znacznie procedurę 

ponieważ każdorazowo po złożonym przez podatnika wniosku o wyrażenie zgody na 

uwolnienie środków z rachunku VAT naczelnik urzędu skarbowego miałby obowiązek 

występować ze stosownym zapytaniem do ZUS.     

Ponadto z uwagi na sytuacje, w których po rozwiązaniu spółki cywilnej lub handlowej 

niemającej osobowości prawnej na rachunku VAT pozostawały środki, które związane były z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, proponuje się wprowadzenie przepisu - art. 108b ust. 8 

(art. 1 pkt 11 lit. c)-  umożliwiającego wystąpienie z wnioskiem o przekazanie środków z 

rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy również byłym wspólnikom takich spółek.  Obecnie 

funkcjonujące przepisy dopuszczają złożenie takiego wniosku wyłącznie przez podatnika, co 

w sytuacji rozwiązania spółki blokowało drogę do uwolnienia środków zgromadzonych na 

rachunku VAT prowadzonym dla spółki. Proponuje się aby procedura rozpatrywania wniosku 

złożonego przez byłych wspólników ww. spółek była analogiczna jak wniosków składanych 

przez podatników.  

Zmianą w art. 1 pkt 13 wprowadza się obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub 

imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

przez podatników, którzy będą podlegali reżimowi obowiązkowego stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności (zarówno nabywca jak i dostawca) – dodanie art. 108e. Posiadanie i 

wykorzystywanie rachunku rozliczeniowego (lub imiennego w SKOK) jest w tym przypadku 

warunkiem koniecznym do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Bowiem tylko do 

tego typu rachunków otwierany jest rachunek VAT czyli element, na którym opiera się cały 

mechanizm. Przepis ten wyeliminuje zatem przypadki uchylania się od obowiązku rozliczania 

przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności poprzez wykorzystywanie do rozliczeń 

przykładowo rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.  

W dodawanym art. 108f wprowadza tzw. system rekompensat dla podatników 

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terenie RP. System ten zakłada zwrot kosztów obsługi rachunku 

rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla ww. podmiotów. 

Przedmiotowa rekompensata będzie dotyczyła wyłącznie sytuacji gdy taki podatnik, z uwagi 

na przedmiot prowadzonej działalności będzie obowiązany do posiadania w polskim banku 

rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT. Rekompensata ta będzie dokonywana jednak 

wyłącznie w wysokości w jakiej wynika ona z wykorzystywania rachunku rozliczeniowego i 

rachunku VAT do celów obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (ust. 1 i 2).  

Do wprowadzenia systemu rekompensat dla ww. grupy podatników Polska zobowiązała się 

podczas prac prowadzonych przez Komisję Europejską nad wnioskiem o możliwość 

wprowadzenia obligatoryjnego MPP. Był to jeden z warunków pozytywnego rozpatrzenia 

złożonego przez Polskę wniosku derogacyjnego. Jak wskazywała Komisja Europejska 

wprowadzane przepisy w zakresie obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności nakładają na ww. podmioty obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego w 
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polskim banku. Co, w ocenie Komisji Europejskiej stanowi naruszenie postanowień 

traktatowych w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP przez 

podmioty nieposiadające siedziby na terenie Polski. Wprowadzenie takiego obowiązku oznacza 

konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów dla ww. podmiotów. 

Takie wskazanie znalazło swoje odzwierciedlenie w motywie 9 decyzji derogacyjnej, zgodnie 

z którym dostawcy/usługodawcy niemający siedziby w Polsce nie poniosą żadnych 

dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce. 

Oczywiście przy założeniu, że otwarcie i prowadzenie tych rachunków wynika wyłącznie z 

konieczności dokonywania lub otrzymywania płatności w obligatoryjnej podzielonej płatności.  

Szacuje się, że taka sytuacja będzie dotyczyła znikomej ilości takich podmiotów. Zgodnie z 

dokonana analizą obecnie ok. 550 podmiotów zagranicznych rozlicza w Polsce podatek VAT 

od tzw. towarów wrażliwych w systemie odwróconego obciążenia, z czego tylko ok. 150 nie 

posiada rachunku bankowego w Polsce.  

Zwrot kosztów dokonywany będzie na wniosek podatnika składany do Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Proponuje się aby wniosek mógł być składany za 

okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany 

jest wniosek. 

We wniosku o zwrot kosztów podatnik będzie określał kwotę poniesionych kosztów oraz numer 

rachunku rozliczeniowego na który ma zostać dokonany zwrot. Do wniosku podatnik będzie 

również dołączał dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów (ust. 4). Zwrot 

kosztów dokonywany będzie w złotych polskich w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 

(ust. 5). Jeżeli naczelnik będzie miał wątpliwości co do zasadności wniosku lub dokumentów 

do niego załączonych będzie mógł zwrócić się do podatnika o dodatkowe wyjaśnienia czy 

dokumenty (ust. 6). W takim przypadku termin zwrotu kosztów może zostać przesunięty, 

jednak nie może on nastąpić później niż 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. W 

takiej sytuacji nie będą przysługiwały odsetki z tytułu dokonanego w terminie późniejszym 

zwrotu kosztów (ust. 7). Proponuje się aby odmowa zwrotu kosztów dokonywana była w 

formie postanowienia, na które służy zażalenie (ust. 8). W zakresie nieuregulowanym 

przedmiotowym przepisem do wniosków będą stosowane odpowiednio przepisy działu IV 

ustawy Ordynacja podatkowa (ust. 9). 

Zmiana w art. 1 pkt 14 polega na uchyleniu załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które 

określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz 

odpowiedzialnością podatkową nabywcy.  

Art. 1 pkt 15  dodaje się do ustawy załącznik nr 15, który określa towary i usługi, dla których 

transakcje z ich udziałem objęte będą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. 

Art. 2 i 3 projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi podatnicy (w przypadku osób fizycznych 

będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) nie zaliczają do kosztów 

uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej 

płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
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przedsiębiorców (powyżej 15 000 zł) obejmująca towary lub usługi wymienione w załączniku 

nr 15 do ustawy o VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności została dokonana w inny sposób. 

Art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.  

Zmiany w art. 62b ust. 2 (art. 4 pkt 1 lit. a) polegają na rozszerzeniu przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku VAT. Proponuje się aby środki te podatnik mógł przeznaczyć nie 

tylko na zapłatę zobowiązania w podatku VAT ale również na zapłatę podatku dochodowego 

od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, 

należności celnych oraz składek ZUS. Dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT 

innych należności budżetowych powinno zmniejszyć ryzyko pogorszenia płynności finansowej 

podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku 

VAT. 

Zmiana wprowadzana art. 4 pkt 1 lit. b dotyczy art. 62b ust. 2 pkt 9 i jest konsekwencją 

rozszerzenia przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na inne należności. W 

związku z tym rozszerzeniem proponuje się analogiczne rozszerzenie w zakresie egzekucji 

dokonywanej na rachunku VAT na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. Również zmiana wprowadzana art. 4 pkt 2 (dotyczy części wspólnej w art. 

62d ust. 1) jest konsekwencją wyżej opisanego rozszerzenia.  

Art. 5 projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy. Zmiany te polegają głównie na dodaniu nowego czynu zabronionego, 

sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności 

przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem 

art. 108a ust. 1a ustawy o VAT (dodanie art. 57c). Za popełnienie ww. czynu zabronionego 

zaproponowano karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (art. 57c § 1 kks). 

Ponadto przewiduje się, że w przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega 

karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 57c § 2 kks). 

Uzasadnienia dla sankcjonowania powyższego zachowania nie należy upatrywać jedynie w 

niedopełnieniu formalnego obowiązku zapłaty w określony sposób. Jak już wcześniej 

wskazano (w bloku omawiającym zmiany w podatku VAT) zapłata z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności pełni kluczową rolę w systemie uszczelniania podatku 

VAT. Specyfika proponowanego systemu (eliminacja nadużyć już na etapie dokonywania 

transakcji) uzasadnia wprowadzenie szczególnej regulacji karnej zarezerwowanej wyłącznie na 

jej potrzeby. Przepis ten oprócz uregulowania odpowiedzialności karnej w konkretnym 

przypadku spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną, odstraszając od popełnienia czynu 

zabronionego, przez zagrożenie karą, zapobiegając tym samym unikaniu lub uchylaniu się od 

rozliczenia VAT oraz bezkarności w przypadku wystąpienia takich sytuacji. Temu też została 

podporządkowana uzyskana przez Polskę decyzja derogacyjna. Skoro zapobieżenie oszustwom 

związanym z VAT jest powodem przyznania odstępstwa w stosowaniu przepisów dyrektywy 

2006/112/WE, to tym bardziej należy uznać za uzasadnione wprowadzenie stosownych 

przepisów karnych w regulacjach krajowych zapobiegających takim sytuacjom. 
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Zmiana zaproponowana w pkt 1 stanowi konsekwencję wprowadzanej zmiany i sprowadza się 

do dodania w art. 53 § 30c nowego określenia („mechanizm podzielonej płatności”), którym 

posłużono się w ww. art. 57c kodeksu.  

Należy zauważyć, że odpowiedzialność karna spoczywa również na podatniku który wystawił 

fakturę i mimo wprowadzanego przedmiotowym projektem obowiązku nie dokonał jej 

specjalnego oznaczenia w postaci wskazania informacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Odpowiedzialność ta stosowana będzie na podstawie obecnych zapisów kodeksu, tj. art. 62 § 

1, który reguluje kwestię wystawiania faktury w sposób wadliwy.  

Art. 6 projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

polegające na zwolnieniu 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 VAT).  

Przesłanką do wprowadzenia ww. zwolnienia jest fakt, że wyrażana przez naczelnika urzędu 

skarbowego zgoda dotyczy środków, które cały czas należą do podatnika. Przedmiotowe 

zwolnienie powinno być zatem wprowadzone od początku obowiązywania regulacji dotyczącej 

wniosków o uwolnienie środków, czyli już od 1 lipca 2018 r. Ponadto należy mieć na uwadze, 

że możliwość uwalniania środków z rachunku VAT ma kluczowe znaczenia dla zachowania 

płynności finansowej podatników. Charakter tych wniosków oraz nieograniczona możliwość 

co do ilości składanych przez danego podatnika wniosków w pełni uzasadnia wprowadzane 

zwolnienie z opłaty skarbowej. 

Art. 7 projektu - w związku z uchyleniem instytucji odpowiedzialności podatkowej określonej 

dotychczas w art. 105a ustawy o VAT, a zatem i możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej 

powstała potrzeba uregulowania zasad i terminu dokonania przez naczelnika urzędu 

skarbowego zwrotu wniesionej przez podatników kaucji gwarancyjnej oraz przysługujących od 

tej kaucji odsetek.  

Proponuje się aby ww. kaucja była zwracana na wniosek podatnika w terminie 40 dni od dnia 

otrzymania wniosku. Ponadto proponuje się aby zwrot kaucji następował na zasadach 

dotychczasowych, czyli określonych w Dziale Xa ustawy o VAT (art. 105b ust. 7-11 i ust. 12-

13 ustawy o VAT).   

W art. 8 zawarto regulacje przejściowe dotyczące zasad stosowania przepisów ustawy o VAT 

do czynności, które miały miejsce przed wejściem w życie niniejszej ustawy, a których skutki 

wystąpią już po wejściu w życie niniejszej ustawy. Proponuje się, aby na zasadach 

dotychczasowych rozliczeniu podlegała dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane 

przed dniem wejścia w życie niniejszej, dla których obowiązek podatkowy powstał lub została 

wystawiona faktura po wejściu w życie projektowanej ustawy. Ponadto na dotychczasowych 

zasadach będą rozliczane dostawy towarów lub świadczenie usług dokonanych po wejściu w 

życie niniejszej ustawy, dla których wystawiono fakturę przed wejściem w życie projektowanej 

ustawy. 

Art. 9 zawiera przepis regulujący zasady traktowania podatników, na rzecz których przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonano dostawy towarów, które dotychczas objęte 
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były odpowiedzialnością podatkową (towary wymienione w uchylanym załączniku nr 13). 

Proponuje się stosowanie w takim przypadku dotychczasowych zasad.  

W związku z tym, że zmienione przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych często mogą mieć związek z wcześniejszymi zdarzeniami, powodując potrzebę 

korekty kosztów uzyskania przychodów zaliczonych na zasadzie memoriałowej, w art. 10 

projektu ustawy dodano przepis przejściowy, zgodnie z którym skutków polegających na braku 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność 

dotycząca transakcji, mimo obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności  

dokonana została w inny sposób, nie będzie się stosować do płatności dotyczących kosztów 

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r. (ust. 2).  

Przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będą miały zastosowanie do 

zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po wejściu w życie 

projektowanych zmian tych ustaw (ust. 1).  

Art. 11 reguluje kwestię tzw. uchylenia pośredniego czyli kwestię obowiązywania przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych w ustawie o VAT regulacji. 

Proponuje się aby przedmiotowa ustawa, co do zasady weszła w życie z dniem 1 września 

2019 r. (art. 12). Wyjątek będą stanowiły przepisy zawarte w art. 2, art. 3 i art. 11, które, które 

przewidują negatywne konsekwencje dla podmiotów, którzy mimo obowiązku stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności dokonają rozliczenia w inny sposób. Wejście w życie tych 

przepisów w terminie późniejszym umożliwi podmiotom zapoznanie się z nowymi regulacjami 

i odpowiednie przygotowanie do wprowadzanych zmian. 

Rozwiązania wprowadzane niniejszym projektem będą stosowane do czasu obowiązywania 

udzielonej Polsce zgody na stosowanie tych szczególnych rozwiązań. Obecnie zgoda Komisji 

Europejskiej obejmuje okres do 28 lutego 2022 r. W sytuacji przedłużenia derogacji przepisy 

te będą obowiązywały w kolejnym okresie wskazanym w ewentualnej decyzji przedłużeniowej. 

 

III. Ocena przewidywanego wpływu projektowanej regulacji na działalność mikro-

przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 

Wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności będzie miało pozytywny 

wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie pewności 

obrotu gospodarczego i poprawę pozycji konkurencyjnej uczciwych przedsiębiorstw. Dzięki 

wprowadzeniu niniejszego rozwiązania zostanie ograniczona nieuprawniona przewaga, jaką 

podmioty dopuszczające się oszustw podatkowych osiągały dotychczas nad uczciwymi 

podatnikami VAT. 

Należy jednak wskazać, że wdrożenie proponowanych regulacji będzie również oznaczać 

koszty dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadzenie 

mechanizmu podzielonej płatności w formie obowiązkowej w niektórych przedsiębiorstwach 

może wiązać się ze skokowym obniżeniem płynności. Przedsiębiorstwa objęte regulacją 

dotychczas wystawiały bowiem faktury „w ujęciu netto”. Wskutek wprowadzenia regulacji 
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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 przedsiębiorstw będzie koszt kredytu 

zaciąganego na pokrycie oszacowanego ubytku płynności lub utrata korzyści związanych z 

zarządzaniem dostępnymi środkami.  

Szacuje się, że ewentualne koszty dla małych i średnich przedsiębiorstw w roku wprowadzenia 

ustawy, tj. w 2019 r. kształtują się na poziomie ok. 25 mln zł. (wyliczenia ewentualnych 

kosztów na kolejne lata zawiera OSR do przedmiotowego projektu). 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). 

Ponadto wprowadzenie niniejszej regulacji może oznaczać konieczność poniesienia kosztów 

związanych z dostosowaniem informatycznych systemów księgowych czy też poniesienia 

zwiększonych nakładów na bieżącą obsługę księgowości. Jednorazowe koszty dostosowania 

systemów informatycznych wystąpią w firmach, które korzystają ze zautomatyzowanych 

przelewów i zautomatyzowanego systemu wystawiania faktur, a które nie dokonały jeszcze 

takich modyfikacji w związku z wejściem od 1 lipca 2018 r. dobrowolnego regulowania 

należności w systemie MPP. Systemy księgowe w tych firmach będą wymagały aktualizacji 

umożliwiającej korzystanie z formularzy przelewów wykonujących płatność w sposób 

podzielony oraz specjalnego oznaczania wystawianych faktur. Konieczność regularnego 

zwiększenia nakładów będzie wynikała m.in. z potrzeby monitorowania wpływów na własne 

konto VAT oraz z dokonywania ewentualnych korekt przy błędnie przeprowadzonych 

transakcjach. Samo dokonywanie płatności w sposób podzielony nie będzie źródłem 

dodatkowych kosztów – zapłata będzie dokonywana z wykorzystaniem funkcjonującego już 

komunikatu przelewu, a opłata za ten komunikat nie powinna być większa niż za standardowy 

przelew.  

Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Ustawa nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów technicznych dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

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. 


