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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Na podstawie przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Dz. U.  

z 2018 r. poz. ….), wprowadza się zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.  

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

towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. 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 wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT (wspólna tzw. „schema” dla 

deklaracji i ewidencji). Wprowadzane zmiany zmniejszają obowiązki informacyjne dla podatników podatku VAT, gdyż 

w znacznym stopniu upraszczają rozliczenia z urzędem skarbowym. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali 

jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą 

składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części 

dotyczącej deklaracji. Nowy JPK_VAT nie będzie obejmował dodatkowych załączników, które były wymagane przy 

składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 (VAT-7K).W związku z projektowaną ustawą zmieniającą niezbędnym jest 

wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w  art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT). 

Zgodnie ze zmianą art. 99 ust. 13b ustawy o VAT  minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

wypełniania, terminu i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1–3, oraz niezbędnymi 

pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ 

podatkowy. W myśl art. 109 ust. 14  ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

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

przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz 

kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, 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. 

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

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych deklaracjami, o których mowa w art. 99 ust. 1-

3 ustawy o VAT, niezbędny do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy 

opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika. 

Ponadto określa szczegółowy zakres danych objętych ewidencją, o których mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, 

pozwalający na prawidłowe rozliczenie podatku oraz prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej. 

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 uznany jako duży sukces informatycznej modernizacji 

administracji podatkowej.  

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
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1. Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jednostki administracji 

skarbowej (urzędy 

skarbowe, urzędy celno-

skarbowe) 

 

1. W 2018 r. liczba 

podatników podatku 

od towarów i usług 

obowiązanych do 

składania deklaracji 

wyniosła 1,78 mln 

 

 

 izby administracji 

skarbowej - 16 

 urzędy skarbowe - 

400, 

 urzędy celno-

skarbowe - 16 wraz 

z delegaturami - 45 

i oddziałami 

celnymi – 144 

 

1. Dane własne. Hurtownia 

SPR wg stanu na dzień 4 lipca 

2019 r. 

 

 

 

 

 

 

2. Dane własne. 

 

1. Dostosowanie się podatników 

do nowych zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dodatkowe zadania w 

zakresie kontroli i analizy 

pozyskiwanych danych. 

 

 

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

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. 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, Krajowa Rada Komornicza.  

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

Terytorialnego oraz do Rady Dialogu Społecznego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wydatki ogółem 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo ogółem 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Niniejszy projekt rozporządzenia na charakter techniczny regulujący zakres danych 

wykazywanych przez podatników w deklaracjach i ewidencji dla podatku od towarów i usług. 

Wpływ na sektor finansów publicznych, jest przedstawiony w Ocenie Skutków Regulacji 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw.  



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 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z  

2017 r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 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 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Zwiększenie zaufania obywateli do administracji skarbowej poprzez 

zmniejszenie obciążeń regulacyjnych (nie będzie dokumentów w formie 

papierowej, tylko jeden plik przesyłany w formie elektronicznej), a także 

zmniejszenie uciążliwości kontroli dla podatników. Projektowane regulacje nie 

wpłyną na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne  Wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczeń 

podatkowych przyczyni się do mniejszego obciążenia podatników 

obowiązkami administracyjnymi.  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Niniejsze rozporządzenie ma charakter techniczny regulujący zakres danych wykazywanych 

przez podatników w deklaracjach i ewidencji dla podatku od towarów i usług, zatem 

bezpośrednio nie przewiduje się wpływu samego rozporządzenia na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców.  

Omówienie finansowego i niefinansowego wpływu projektowanego rozporządzenia 

na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, zostało przedstawione w Ocenie Skutków 

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

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 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter regulacji. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

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

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tj. 1 kwietnia 2020 r.  

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

 

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

Brak załączników.  
 


