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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi 

mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2016 r. poz. 932 oraz z 2017 r. poz. 632), zwane dalej „rozporządzeniem” służy 

m.in. określeniu sposobu przesyłania na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, przez podatników rozliczających się 

z VAT, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plików JPK_VAT stanowiących informację o prowadzonej ewidencji, 

o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 

z późn. zm.). Pliki te ww. podatnicy przekazują do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej bez wezwania organu 

podatkowego, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia następnego miesiąca. Jak wynika z art. 82 § 1b Ordynacji 

podatkowej, pliki te podatnicy przesyłają wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (nie jest możliwe 

przekazywanie tych plików na informatycznych nośnikach danych). Po raz pierwszy obowiązek przesłania tych plików będą 

mieli wszyscy podatnicy (rozliczający podatek VAT) dopiero za miesiąc styczeń 2018 r. Będą to także najmniejsze podmioty. 

 

Na wzór regulacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu podpisywania 

deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1802), dającego 

możliwość podpisywania przez podatników będących osobami fizycznymi, płatników i inkasentów deklaracji (w tym m.in. 

deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38) oraz podań przez zastosowanie innego podpisu 

elektronicznego zapewniającego ich autentyczność, na który składa się przychód z PIT, imię i nazwisko, data urodzenia oraz 

NIP podatnika - proponuje się wprowadzenie takiej możliwości w odniesieniu do plików JPK_VAT. Będzie to znaczące 

ułatwienie dla podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w realizacji nałożonych 

na nich obowiązków. 

 

Ponadto, wprowadza się zmianę redakcyjną polegającą na tym, że w odniesieniu do opatrywania ksiąg podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym rezygnuje się z określenia, że jest to profil ePUAP.  

 

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

Rekomenduje się rozszerzenie technicznych możliwości podpisywania plików JPK_VAT przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Rekomenduje się zatem wprowadzenie w rozporządzeniu, obok możliwości podpisywania ksiąg 

przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym, trzeciego sposobu ich podpisywania – dedykowanego wyłącznie dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą. Zmiana polega na dodaniu możliwości stosowania innego podpisu elektronicznego 

zapewniającego autentyczność wysyłanych ksiąg (głównie plików JPK_VAT), na który składa się przychód z PIT, imię i 

nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika. 

Rozwiązanie wprowadzane jest poprzez dokonanie zmiany brzemienia § 2 ust. 2 rozporządzenia. Zaproponowano także 

wskazanie w czytelniejszy sposób wszystkich możliwości podpisywania ksiąg - w trzech punktach do ww. ust. 2.  

W związku z wprowadzeniem ww. nowej możliwości podpisywania ksiąg, konieczne jest wprowadzenie w rozporządzeniu 

ust. 2a, w którym określa się zestaw unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego plik, 

które muszą być podane w celu złożenia podpisu. Do zestawu danych należą kolejno: identyfikator podatkowy NIP albo 

identyfikator podatkowy numer PESEL podatnika, jego pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu 
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wykazana, odpowiednio w jednym z zeznań podatkowych: PT-28, PIT-26, PIT-36L.  

 

Wprowadzana zmiana spowoduje, że za miesiąc styczeń 2018 r. podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą, w tym najmniejsze podmioty, będą mogły przesłać plik JPK_VAT opatrzony jedynie swoimi 

podstawowymi danymi oraz kwotą przychodu z PIT. Po wprowadzeniu niniejszej zmiany osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą będą przekazywać pliki wprowadzając jedynie ww. podstawowe dane autoryzujące plik, bez 

konieczności zakupu kosztownego kwalifikowanego podpisu elektronicznego ani nawet posiadania profilu zaufanego. 

Spowodowanie możliwości przesyłania plików JPK_VAT podpisywanych podstawowymi danymi oraz kwotą jego przychodu 

z PIT, szczególnie dla najmniejszych podmiotów stanowi znaczące, kolejne obok już wprowadzonych, ułatwienie w realizacji 

nałożonego na nich obowiązku. 

Projekt rozporządzenia wprowadza także zmianę polegającą na tym, że w odniesieniu do opatrywania ksiąg podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym rezygnuje się z określenia, że jest to profil ePUAP. Zmiana ta odpowiada na potrzeby 

gospodarcze przedsiębiorców i daje możliwość potwierdzania podpisów na plikach wszystkimi dostępnymi na rynku profilami 

zaufanymi.  

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

Nie dotyczy (rozporządzenie wprowadza kolejny sposób autoryzacji ksiąg przesyłanych w postaci plików JPK).  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy będący osobami 

fizycznymi prowadzącymi 

działalność gospodarczą, 

składające comiesięcznie 

informację o ewidencji VAT (art. 

82 § 1b Ordynacji podatkowej)  i 

raporty z ksiąg podatkowych lub 

dowodów księgowych na 

wezwanie organu podatkowego 

(art. 193a Ordynacji 

podatkowej). 

  Ułatwienie realizacji 

obowiązku przesyłania 

plików JPK_VAT bez 

konieczności zakupu 

kosztownego 

kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego ani nawet 

posiadania profilu 

zaufanego.  

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

W celu przeprowadzenia konsultacji projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji oraz przekazany do uzgodnień zewnętrznych, opiniowania i konsultacji publicznych.  

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, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych.  

 

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             

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Saldo ogółem 
            

budżet państwa 
            



JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia dochodów podmiotów sektora finansów 

publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego; nie 

spowoduje również zwiększenia wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do 

wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

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 

       

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Oceniając wpływ aktu na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców, zgodnie z art. 103 ust. 1a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168), należy 

wskazać, że wprowadzana rozporządzeniem zmiana jest korzystna dla 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą, w szczególności będzie korzystnie oddziaływała na najmniejszych 

przedsiębiorców w kraju, którzy nie dysponują kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

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

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 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:  

 

 

 

 

 

 



9. Wpływ na rynek pracy  

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na rynek pracy.  

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

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

Ocena skutków wprowadzone zmiany będzie możliwa po złożeniu przez wszystkich podatników plików JPK_VAT 

w lutym 2018 r. za miesiąc styczeń 2018 r. 

Miernikiem będzie ocena jak duża liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą przekazała plik 

JPK_VAT opatrzony wprowadzanym niniejszym rozporządzeniem innym podpisem elektronicznym zapewniającym jego 

autentyczność, na który składa się przychód z PIT, imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika.  

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

Brak.  

 


