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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej wyciągów z rachunków 

bankowych  w postaci elektronicznej (JPK_WB) ma na celu ograniczenie oszustw i nadużyć występujących w zakresie 

dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych, poprzez szybką identyfikację transakcji 

podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym. 

Bazując na doświadczeniach z prowadzonych kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych można wskazać, że w 

przeważającej większości oszustw podatkowych, w przypadku monitorowania przepływów pieniężnych można byłoby je 

zidentyfikować na bardzo wczesnym etapie, co uchroniłoby zarówno Skarb Państwa jak i uczciwych przedsiębiorców 

przed stratami. 

 

Jak zauważa NIK, ujawnione nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczyły głównie 

wprowadzania do obrotu gospodarczego faktur VAT nieodzwierciedlających realnych zdarzeń gospodarczych. Problem 

strat spowodowanych oszustwami w podatku VAT, w tym związanych z wykorzystywaniem faktur 

nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji, w ostatnich latach narastał, a rozmiar oszukańczych praktyk wpływał 

na pogorszenie się ściągalności dochodów podatkowych1. W 2013 r. organy kontroli skarbowej wykryły fikcyjne faktury 

na kwotę 19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, w roku 2015 na kwotę 81,9 mld zł2. Fikcyjnym fakturom na ogół 

towarzyszą szybkie terminy płatności realizowane z wykorzystaniem systemu bankowego. Istnieje zatem możliwość 

wychwycenia nieprawidłowości na wczesnym etapie poprzez kontrolę przepływu środków pomiędzy rachunkami.      

    

Niedobór podatku VAT (tzw. luka VAT) jest szacowany przez różne źródła na 25 do 60 mld zł. Według danych 

opublikowanych przez Komisję Europejską w 2014 r. w UE doszło do utraty 159,5 mld euro dochodów z podatku od 

wartości dodanej. Luka w podatku VAT wynosiła od 37,9 proc. nieściągniętego VAT w Rumunii do jedynie 1,2 proc. w 

Szwecji. W Polsce było to 24,1 proc., przy medianie dla krajów UE wynoszącej 10,41 proc. W wartościach 

bezwzględnych największą lukę, wynoszącą 36,9 mld euro, odnotowano we Włoszech, natomiast Luksemburg wykazał 

się najniższą luką o wartości 147 mln euro. W Polsce zanotowano lukę o wartości 9,3 mld euro3.  

PwC szacuje z kolei, że luka podatkowa VAT w Polsce w roku 2016 wynosiła 2,5% PKB (ok. 45 mld zł) Eksperci PwC 

na podstawie pełnych danych rocznych dokonali oszacowania luki VAT w 2015 r. Według tych wyliczeń wynosiła ona 

49 mld zł, co stanowiło 2,8% PKB. 

 

                                                           
1 Informacja o wynikach kontroli „Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących czynności 

fikcyjne”, NIK, Warszawa, 2016, s. 7.  
2 Ibidem, s. 9. 
3 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States:  2016 Final Report TAXUD/2015/CC/131, Directorate 

General Taxation and Customs Union,  CASE – Center for Social and Economic Research , Warszawa 2016, s. 19. 

 

 

mailto:tomasz.strak@mf.gov.pl


 

 

Proponowane rozwiązanie jest uzupełnieniem systemu „JPK ewidencja VAT” o „JPK_WB”, co w rezultacie pozwoli na 

analizę transakcji dokonywanych przez podatników w ujęciu memoriałowymi i kasowym. Szacuje się, że tak 

kompleksowy system („JPK ewidencja VAT” i „JPK_WB”)  może w konsekwencji zwiększyć wpływy podatkowe                   

z tytułu VAT o około 11,5 mld zł, w wyniku: 

1) bezpośredniego wykrycia nieprawidłowości dotyczących posługiwania się fałszywymi fakturami VAT oraz 

wynikające z przestępstw typu Missing Trader i pierwszego płatnika typu Buffer – około 5 mld zł (szacunki 

oparte na aktualnych wynikach kontroli i czynności sprawdzających); 

2) efektu prewencyjnego – około 6,5 mld zł (wzrost wpływów o około 5%). 

 

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

W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków 

dochodowych proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągów  

z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Działania te miałyby charakter prewencyjny w 

zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych i realizowane 

byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów 

oraz kosztów z obrotami na rachunku.  

 

Działania te mają mieć charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w 

szczególności oszustw karuzelowych  i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz 

weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym. Przekazywanie 

dziennych wyciągów z rachunków umożliwiłoby szybką reakcję organów podatkowych na niekorzystne zachowania 

podatników, co uchroniłoby uczciwych podatników od nieuczciwych działań ich kontrahentów. Propozycja 

przekazywania codziennie wyciągów z rachunków bankowych oparta jest na koncepcji JPK_WB na żądanie.  

Jest to zatem modyfikacja koncepcji JPK i rozszerzenie obowiązku składania obligatoryjnego JPK_WB (dzisiaj 

obligatoryjnie składane są tylko JPK_VAT). 

 

Proponowany termin wejścia w życie codziennego przekazywania wyciągów z rachunków bankowych Szefowi KAS – 1 

września 2017 r. 

 

Podatnicy, których dotyczyłby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych to: 

1) duzi przedsiębiorcy, 

2) średni przedsiębiorcy,  

3) mali przedsiębiorcy. 

Łącznie ok. 80.000 przedsiębiorców. 

 

Z obowiązku przekazywania wyciągów z rachunków bankowych proponuje się wyłączyć: 

1) mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

2) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

  

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany byłby: 

1) za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - w przypadku podatników 

posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;  

2) bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku 

posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania wprowadza korzyści zarówno dla podatników, jak i budżetu państwa. 

Korzyści dla podatników: 

1) Szybka identyfikacja nieuczciwych kontrahentów. 

2) Ochrona podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów poprzez wprowadzenie 

mechanizmów: 

a) szybkiego ostrzegania w przypadku „podejrzanych” transakcji, 

b) zawiadamiania elektronicznie podatników o stwierdzonych nieprawidłowościach. 

3) Ograniczenie kontroli podatkowych tylko i wyłączenie do podatników, u których zidentyfikowano 

nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami. 

4) Skrócenie czasu weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotów (szybsze uzyskiwanie zwrotów).  



 

 

5) Zwolnienie podatników z obowiązku dostarczania do urzędów skarbowych dokumentów potwierdzających 

zapłacenie podatku naliczonego w przypadku chęci uzyskania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie. 

6) Zmniejszenie liczby kontroli podatkowych oraz kontroli celno – skarbowych. 

7) Eliminacja z rynku nieuczciwej konkurencji cenowej bazującej na oszustwach podatkowych.  

 

Korzyści dla budżetu państwa: 

1) Zwiększenie wpływów podatkowych na skutek minimalizacji luki podatkowej. 

2) Możliwość szybszego wykrywania potencjalnych nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa 

podatkowego i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym.  

3) Istotne skrócenie czasu kontroli podatkowych, celno – skarbowych oraz czynności sprawdzających.  

4) Ograniczenie oszustw i nadużyć występujących przed wszystkim w podatku od towarów i usług - identyfikacja 

„szybkich płatności”, które wskazują na wysokie ryzyko oszustw w zakresie podatku od towarów i usług.  

5) Zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych.  

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

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy – duzi, średni i 

mali przedsiębiorcy 

80.000 CRP KEP, POLTAX Nałożenie obowiązku 

przekazywania Szefowi KAS 

dobowych wyciągów z 

rachunków  

banki krajowe (w tym 

banki  spółdzielcze), 

oddziały instytucji 

kredytowych, oddziały 

banków zagranicznych,  

625 www.knf.gov.pl  

(27.07.2016 r.) 

Rozszerzenie obowiązku 

przekazywania informacji o 

wyciągi z rachunków 

podatników posiadających 

rachunek w banku i 

posiadających obowiązek 

przekazywania JPK_WB 

Szefowi KAS.   

 

spółdzielcze kasy 

oszczędnościowo-

kredytowe 

49 

 

www.knf.gov.pl  

(27.07.2016 r.) 

Rozszerzenie obowiązku 

przekazywania informacji o 

wyciągi z rachunków 

podatników posiadających 

rachunek w SKOK i 

posiadających obowiązek 

przekazywania JPK_WB 

Szefowi KAS.   

 

Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A.  
1  Wprowadzenie obowiązku 

przekazywania informacji o 

wyciągi z rachunków 

podatników posiadających 

rachunek w banku lub/i 

SKOK’u posiadających 

obowiązek przekazywania 

JPK_WB Szefowi KAS.   
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organy Krajowej 

Administracji Skarbowej 

620 

 

 

 

Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej, dyrektorzy izb 

administracji skarbowych, 

naczelnicy urzędów celno-

skarbowych,  naczelnicy 

urzędów skarbowych.  

Zsumowano: izby administracji 

skarbowej (16), urzędy 

skarbowe (400), urzędy celno-

skarbowe (16 wraz z 

delegaturami-45 i oddziałami 

celnymi-143)  

Dostęp do informacji  

w związku z wykonywanymi 

zadaniami ustawowymi, w 

szczególności w ramach  

prowadzonej kontroli celno-

skarbowej, kontroli podatkowej 

i postępowań podatkowych, 

postępowań celnych oraz  

egzekucji należności 

podatkowych  

i celnych, a także 

prowadzonych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych. 

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

Dotychczas nie zostały przeprowadzone szerokie konsultacje publiczne niniejszego projektu.  

Planowane jest przeprowadzenie szerokich konsultacji publicznych, do udziału w których zaproszeni zostaną 

przedstawiciele instytucji zainteresowanych niniejszą problematyką, w tym w szczególności z:  

1)Komisji Nadzoru Finansowego,  

2)Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,  

3)Narodowego Banku Polskiego,  

4)Związku Banków Polskich,  

5)Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,  

6)Business Center Club,  

7)Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  

8)Krajowej Izby Gospodarczej, 

9) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

10) Pracodawcy RP, 

11) Konfederacja ,,Lewiatan”. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2016 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 2250 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 47.250 

budżet państwa 2250 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 47.250 

JST 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 

Wydatki ogółem 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 

JST 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 

Saldo ogółem 2249,5 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 47247,5 

budżet państwa 2249,5 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 4499,8 47247,5 

JST 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 



 

 

Źródła finansowania  

Wprowadzane regulacje  nie spowodują zmiany poziomu wydatków w stosunku do wielkości 

wynikających z obowiązujących przepisów. Wydatki związane z wprowadzanymi regulacjami będą 

finansowane w ramach limitu wydatków przewidzianego corocznie w ustawie budżetowej, bez 

konieczności wyasygnowania środków ponad limit dysponenta. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wzrost dochodów budżet państwa oszacowany jest w następujący sposób: wartość zaniżenia w 

podatku VAT wynikająca z „faktur fikcyjnych” ujawnionych podczas kontroli (około 15 mld zł) x 

planowana skuteczność proponowanego instrumentu (30%). W roku 2017 zakłada się, że pozytywne 

efekty proponowanego rozwiązania będą generowane już od lipca 2017 r. ze względu na 

wystąpienie czynnika o charakterze prewencyjnym (zapowiedź wprowadzenia mechanizmu 

spowoduje wyeliminowanie części niepożądanych zachowań).  

 

 

 

 

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 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Podatnicy, których dotyczyłby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków 

bankowych to: 

1) duzi przedsiębiorcy, 

2) średni przedsiębiorcy,  

3) mali przedsiębiorcy. 

Łącznie ok. 80.000 przedsiębiorców. 

 

Z obowiązku przekazywania wyciągów z rachunków bankowych proponuje się 

wyłączyć: 

1) mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej, 

2) jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9  ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

  

Obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków  bankowych realizowany 

byłby: 

1) za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej - w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku 

posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;  

2) bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających 

rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza 

obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania wprowadza korzyści zarówno dla 

podatników, jak i budżetu państwa. 

Korzyści dla podatników: 

1) Szybka identyfikacja nieuczciwych kontrahentów. 

2) Ochrona podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości 

kontrahentów poprzez wprowadzenie mechanizmów: 

a) szybkiego ostrzegania w przypadku „podejrzanych” transakcji, 

b) zawiadamiania elektronicznie podatników o stwierdzonych 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 



 

 

nieprawidłowościach. 

3) Ograniczenie kontroli podatkowych tylko i wyłączenie do podatników, u 

których zidentyfikowano nieprawidłowości w transakcjach pomiędzy podmiotami. 

4) Skrócenie czasu weryfikacji deklaracji w przypadku zwrotów (szybsze 

uzyskiwanie zwrotów).  

5) Zwolnienie podatników z obowiązku dostarczania do urzędów 

skarbowych dokumentów potwierdzających zapłacenie podatku naliczonego w 

przypadku chęci uzyskania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie. 

6) Zmniejszenie liczby kontroli podatkowych oraz kontroli celno – 

skarbowych. 

7) Eliminacja z rynku nieuczciwej konkurencji cenowej bazującej na 

oszustwach podatkowych.  

 

Korzyści dla budżetu państwa: 

1) Zwiększenie wpływów podatkowych na skutek minimalizacji luki 

podatkowej. 

2) Możliwość szybszego wykrywania potencjalnych nieprawidłowości w 

przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego i reagowanie na nie w czasie 

rzeczywistym.  

3) Istotne skrócenie czasu kontroli podatkowych, celno – skarbowych oraz 

czynności sprawdzających.  

4) Ograniczenie oszustw i nadużyć występujących przed wszystkim w 

podatku od towarów i usług - identyfikacja „szybkich płatności”, które wskazują 

na wysokie ryzyko oszustw w zakresie podatku od towarów i usług.  

5) Zwiększenie skuteczności egzekucji należności podatkowych. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) Uproszczenie procedur 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych  

i przyjętych do obliczeń 

założeń  

 Oszczędności finansowe dla przedsiębiorców są trudne do oszacowania 

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: zmniejszenie liczby dokumentów papierowych 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: Przyjęcie proponowanych rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych. Wprowadzenie 

obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców wyciągów z rachunków bankowych zwolni z obowiązku dostarczania do 

urzędów skarbowych dokumentów potwierdzających zapłacenie podatku naliczonego w przypadku chęci uzyskania zwrotu 

VAT w przyspieszonym trybie. 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na rynek pracy. 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 



 

 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne: procedura kontroli 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

1 września 2017 r. 

 

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

Specyfika projektu uniemożliwia zastosowanie mierników 

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

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

 


