
 
 

Nazwa projektu 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

ustawy – Ordynacja podatkowa 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Filip Świtała 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Dyrektor Departamentu PT – Wojciech Śliż; 

Tel. 694-36-21; e-mail: sekretariat.PT@mf.gov.pl 

 

Data sporządzenia 

08.11.2018 r.  

 

Źródło:  

 

Nr w wykazie prac  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Towary i usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT są identyfikowane w Polsce za 

pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – PKWiU 20081.  

Z uwagi na czasowy charakter stosowania tej klasyfikacji do celów podatku VAT (tj. do 31 grudnia 2018 r.2) 

zaistniała potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania 

towarów i usług, w szczególności na potrzeby określania zakresu stawek obniżonych. 

 

Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku 

VAT w istocie jest rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej, w tym problemy z koniecznością dokonania przez podatnika prawidłowego 

przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, co jest związane ze stosowaniem 

właściwych stawek podatku. Powyższe nie dotyczy jedynie stawek podatku VAT – na PKWiU opiera się 

również np. krajowy system odwróconego obciążenia (reverse charge), czy też system zryczałtowany dla 

rolników, również inne przepisy w zakresie VAT posługują się PKWiU – np. niektóre przepisy dotyczące 

obowiązku podatkowego, stawki 0% (statki), procedury szczególnej dla dostaw dzieł sztuki czy zwolnień z 

obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. 

Obecny system jest więc systemem nieefektywnym i krytykowanym za skomplikowanie oraz brak ochrony dla 

podatników w zakresie stosowania przez nich przepisów VAT opartych na PKWiU (z uwagi na brak wiążącej 

mocy opinii klasyfikacyjnych wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny). 

Dlatego też proponuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście 

od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz: 

− Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz  

− aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.  

Dodatkowo w celu zapewnienia podatnikom i organom podatkowym większej pewności co do prawidłowości 

zastosowanych stawek tego podatku proponuje się wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej 

(WIS).  

 

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

Projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług3: 

 

1) wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT – nowe wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami 

obniżonymi 8% i 5% (nowe załączniki nr 3 i 10 do ustawy) opartych na CN oraz PKWiU 2015, przy 

przyjęciu zasady stosowania jednej stawki dla całych (w miarę możliwości) działów CN, generalnego 

obniżania stawki w przypadku konieczności jej zmiany dla danego towaru („równanie w dół) oraz 

podwyższenia stawki dla punktowo wybranych (nielicznych) towarów lub usług (w celu  maksymalnie 

możliwego zrównoważenia efektu finansowego); 

 

                                                           
1 Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i 

Usług (PKWiU) – Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm. 
2 § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

– Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 oraz z 2017 r. poz. 2453 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm. 
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2) zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników polegające na uchyleniu załącznika nr 2 i wprowadzeniu 

nowej ogólnej definicji produktów rolnych, co pozwoli objąć tym system wszystkie produkty (oraz towary z 

nich wytworzone) pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. Obecnie dotyczy to 

tylko towarów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o VAT (oraz towarów z nich wytworzonych); 
 
3) wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) – jako instrumentu zapewniającego 

podatnikom większą pewność co do prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT realizowanych 

transakcji. W tym zakresie projektowane przepisy określają procedurę wydawania WIS oraz przewidują 

stosowną ochronę dla podatników posługujących się WIS. 

  

4) „przełożenie” obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 

(dla usług) w przepisach ustawy, bez zmiany – zasadniczo – zakresu odpowiednich regulacji – większość 

tego rodzaju zmian pozostanie neutralna dla obecnie obowiązujących regulacji. Zmiany nastąpią w obszarze 

stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia w obrocie krajowym oraz stosowania instytucji 

odpowiedzialności solidarnej, co wynika z „przełożenia” symboli PKWiU dla towarów wymienionych w 

załącznikach nr 11 i 13 do ustawy na CN – gdzie przy założeniu maksymalnie uproszczonej formy tych 

załączników (i racjonalizacji ich zakresu), nie sposób było osiągnąć efektu w postaci wiernego przełożenia 

(na zasadzie 1:1) odpowiednich symboli. 

 

Projekt ustawy przewiduje również zmianę w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa4 polegającą na ustanowieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej organem odwoławczym od 

WIS.  

 

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

Przepisy unijne dotyczące podatku VAT zakreślają ramy systemu stawek VAT, określając jedynie minimalne 

poziomy stawek tego podatku, jak również ilość stawek obniżonych i katalog transakcji, które mogą być nimi 

objęte. Państwa członkowskie dysponują zatem pewną swobodą w zakresie określenia kształtu systemu stawek w 

przepisach krajowych (w tym sposobu określania kategorii towarów i usług objętych stawkami preferencyjnymi).  

Poszczególne państwa członkowskie stosują różne rozwiązania w tym zakresie, w szczególności wysokość 

stosowanych stawek podatku VAT jest zróżnicowana (informacja o stawkach w państwach członkowskich UE na 

stronie Komisji Europejskiej -  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en − zakładka VAT rates: Excel 
••• Pdf). 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy 

podatku od 

towarów i usług 

w tym również 

jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

Na koniec 2017 r. liczba 

podatników VAT czynnych  

obowiązanych do składania 

deklaracji dla podatku od 

towarów i usług wyniosła 1 

653 110 podatników 

Hurtownia SPR wg stanu na dzień 

10.05.2018 r. 

Dostosowanie się 

podatników do 

nowego sposobu 

identyfikowania 

towarów i usług. 

Izby 

Administracji 

Skarbowej  

16 – spośród nich 1 lub 

kilka wyznaczonych przez 

ministra finansów do 

realizacji zadań związanych 

z wydawaniem WIS 

 Wydawanie WIS – 

załatwianie spraw w 

I instancji 

Szef Krajowej 

Administracji 

Skarbowej 

1  Załatwianie spraw 

dotyczących 

wydawania WIS w 

II instancji 

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

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji.  

Projekt będzie przekazany do uzgodnień i szerokich konsultacji publicznych w listopadzie 2018 r.  Ze względu na 

charakter projektowanych zmian przewidywany czas trwania konsultacji to 30 dni. Projekt zostanie przekazany do 

                                                           
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. 
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partnerów społecznych, m.in. do: Business Centre Club, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Naczelnej Rady 

Adwokackiej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowej Izby 

Doradców Podatkowych, Krajowej Izby Gospodarczej, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 

LEWIATAN, Krajowej Izby Radców Prawnych, Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Organizacji 

Handlu i Dystrybucji, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2019 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem -145 -49 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -500 

budżet państwa: -145 -49 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -500 

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem 
7 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,4 91,1 

budżet państwa 
7 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,4 91,1 

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Saldo ogółem -152 -56,5 -41,7 -41,9 -42,1 -42,3 -42,5 -42,7 -42,9 -43,1 -43,4 -591,1 

budżet państwa     -152 

 

-56,5 

 

 

-41,7 

 

 

-41,9 

 

 

-42,1 

 

-42,3 

 

-42,5 

 

 

-42,7 

 

 

-42,9 

 

 

-43,1 

 

 

-43,4 

 

  

     -591,1 

 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Planowane rozwiązanie będzie miało wpływ na zmniejszenie dochodów budżetu 

państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz zwiększenie wydatków budżetu 

państwa. Wydatki te, związane z utworzeniem i utrzymaniem etatów w organach 

administracji podatkowej, finansowane będą z części budżetowej 19, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw budżetu, finansów publicznych i 

instytucji finansowych lub Szef Krajowej Administracji Skarbowej (w wyniku 

zwiększenia m.in. z rezerwy celowej lub przesunięcia z innych części budżetu państwa). 

W rezultacie proponowane rozwiązanie wpłynie negatywnie na saldo budżetu państwa 

w roku wprowadzenia zmian (2019 r.) oraz w kolejnych latach. 
 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Skutki finansowe nowej matrycy stawek VAT zostały oszacowane na podstawie danych 

statystycznych i wynikają ze zmian stawek VAT na niektóre towary – w skali roku 

szacuje się, że wyniosą ok. -34 mln zł. W roku 2019 skutki wyniosą -145 mln zł z 

uwagi na wejście w życie z dniem 1 kwietnia tego roku regulacji dotyczących stawek na 

książki, nuty, mapy i czasopisma oraz e-publikacje. 

Szacunek wartości ww. skutku finansowego został sporządzony w oparciu o dane 

statystyczne otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego za 2014 r. sporządzone na 

podstawie rachunków narodowych za ten rok oraz struktur z tablic wykorzystania 

wyrobów i usług za 2013 r. Dane te dotyczą ostatecznego spożycia gospodarstw 

domowych, zużycia pośredniego oraz nakładów brutto na środki trwałe w sektorze 

instytucji rządowych i samorządowych, instytucji niekomercyjnych oraz pozostałych 

sektorach instytucjonalnych (podstawa opodatkowania).  

Do warunków 2019 r. podstawa opodatkowania z 2014 r. została doprowadzona przy 

pomocy wskaźników makroekonomicznych. Skutek finansowy w skali roku dla 

poszczególnych towarów i usług stanowi sumę różnic pomiędzy iloczynem stawki 

podatku VAT proponowanej i podstawy opodatkowania w warunkach 2019 r. a 

iloczynem stawki VAT obecnej i podstawy opodatkowania w warunkach 2017 r. 

Skutki finansowe w okresie 10-cioletnim zostały oszacowane przy założeniu 

funkcjonowania stawek w obecnej wysokości (tj. 5%, 8% i 23%) w całym tym okresie.  

 

Dodatkowo wskazać należy, że planowane opłaty za wydawanie WIS (40 zł) mają 

stanowić dochód budżetu państwa. Wysokość opłaty została ustalona na tym samym 



 
 

poziomie co opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Ze względu na trudności w 

precyzyjnym określeniu liczby wydawanych WIS (szacunek obarczony ryzykiem 

dużego błędu) nie zostały wskazane dodatkowe wpływy z tego tytułu. Z drugiej strony 

w celu zapewnienia odpowiedniej obsługi kadrowej WIS, określono szacunkowo 

wydatki z tym związane.  

 

Planowane wydatki wiążą się w koniecznością ponoszenia kosztów koniecznych 

działań po stronie administracji podatkowej do obsługi procedur związanych z 

wprowadzaną instytucją WIS (przyjmowanie wniosków o wydanie WIS, wydawanie w 

tym zakresie decyzji, rozpatrywanie spraw w II instancji, udział w postępowaniach 

sądowych, obsługa kancelaryjna, nadzór nad BIP organu wydającego WIS, gdzie mają 

być one zamieszczane). Wprowadzenie nowej instytucji o charakterze wiążącym 

(decyzja) wymaga uruchomienia w ramach organów administracji podatkowej 

odrębnych komórek organizacyjnych w I i II instancji, zasilonych pracownikami o 

odpowiednich kwalifikacjach. Szacuje się – na podstawie dotychczasowych 

doświadczeń przy wydawaniu Wiążących Informacji Taryfowych (WIT) oraz 

Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) – że do realizacji nowych zadań niezbędne 

będzie zaangażowanie 70 wyspecjalizowanych pracowników. Biorąc pod uwagę ilość 

podatników VAT (ok. 1,6 mln) oraz przy założeniu, że o WIS wystąpi 2% z nich, 

należy spodziewać się ok. 30 tys. wniosków o wydanie WIS rocznie. Uzasadnione 

zatem będzie zatrudnienie przy realizacji ww. zadań: 50 pracowników w komórce 

organizacyjnej załatwiającej sprawy w I instancji (wyznaczona przez ministra finansów 

izba administracji skarbowej), 20 pracowników w komórce organizacyjnej załatwiającej 

sprawy w II instancji (Szef Krajowej Administracji Skarbowej). Szacowany w tym 

zakresie koszt to ok. 7,3 mln zł w skali roku. Wydatki te w pierwszym roku 

obowiązywania ustawy (2019 r.) będą mniejsze – ok. 7 mln zł, co wiąże się z 

przewidywanym stopniowym, sukcesywnym zasilaniem kadrowym nowych struktur 

(do obliczenia kwoty wydatków przyjęto okres 11 miesięcy). W latach następnych 

uwzględniono roczny wzrost wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą 

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.  

Do obsługi WIS zostanie stworzony system informatyczny, który umożliwi obsługę 

wniosków i wydawanie decyzji w formie elektronicznej.  

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 

2015 r.) 

duże przedsiębiorstwa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Z uwagi na upraszczający i gwarancyjny charakter projektowanych 

przepisów przewiduje się generalnie pozytywny wpływ  projektu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.  Zmiana ta spowoduje 

konieczność po stronie podatników dostosowania programów 

ewidencyjno – księgowych do wprowadzonych zmian. 

Z drugiej strony proponowane zmiany przyczynią się do 

zdecydowanego uproszczenia systemu stawek VAT i zapewnienia jego 

prostoty i przejrzystości, co znacząco przyczyni się do poprawy 

warunków prowadzenia działalności gospodarczej podatników, w tym 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Opodatkowanie poszczególnymi stawkami VAT zasadniczo całych (w 

miarę możliwości) działów CN ułatwi korzystanie z przepisów prawa 

podatkowego i prawidłowe ich stosowanie w praktyce gospodarczej 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 



 
 

(np. skróci czas i koszty wykonywania określonych czynności 

administracyjnych). Proponowane zaś regulacje związane z 

wprowadzeniem WIS, dającej określoną ochronę podatnikom, 

zapewnią stabilność w obszarze stosowania prawa podatkowego, co 

również przełoży się na ograniczenie kosztów związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej.  

  

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe i jednostki 

samorządu 

terytorialnego 

Zakładane rozwiązania nie mają celu fiskalnego, intencją jest bowiem 

maksymalne uproszczenie systemu i samych przepisów podatkowych, 

zasadniczo więc pozostaną one neutralne dla konsumentów 

(gospodarstw domowych, w tym również osób starszych i 

niepełnosprawnych). 

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne Sektor 

przedsiębiorstw 

niefinansowych 

 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

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

 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

X 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: Wprowadzenie instytucji wiążącej informacji stawkowej (WIS) będzie się wiązało z koniecznością 

przeprowadzenia przez organ wydający WIS stosownej, zgodnej z przepisami prawa procedury zakończonej 

wydaną decyzją. Jednocześnie zakłada się zmniejszenie liczby wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej 

interpretacji indywidualnych. 

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 

 

1 stycznia 2020 r. z wyjątkiem określonych przepisów dotyczących wprowadzenia WIS oraz regulacji dotyczących 



 
 

stawek na książki, nuty, mapy i czasopisma oraz e-publikacje, które to przepisy wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 

2019 r. 

 

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

Ze względu na przedmiot projektu ustawy nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

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

 

Brak. 

 


