
Projekt z dnia 29 lipca 2019 r. 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz….), dalej zwaną: „ustawą zmieniającą”, wprowadza się 

zmiany do 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” 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 dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT  

i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT 

(wspólna tzw. „schema” dla deklaracji i ewidencji VAT). 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.  

Przyjęte rozwiązanie stanowi uproszczenie dla podatników, którzy nie będą musieli składać 

odrębnie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej i odrębnie ewidencji w formie pliku 

JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem jest rezygnacja z dołączania do deklaracji 

podatkowych załączników. Nowy JPK_VAT pozwoli na zastąpienie załączników 

odpowiednimi oznaczeniami (tzw. check boxem).  

W związku z projektem ustawy zmieniającej niezbędnym jest wykonanie upoważnienia 

ustawowego zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy o VAT. Niniejsze 

rozporządzenie zostało wydane na podstawie dwóch upoważnień ustawowych, z uwagi na fakt, 

że dotyczy zakresu danych, które będą przesyłane przez podatnika w postaci jednego pliku 

JPK_VAT, w którym pewne elementy będą wspólne zarówno dla części deklaracyjnej, jak i 

ewidencyjnej. Chodzi w szczególności o tzw. część nagłówkową, czyli dane podatnika. Ta 

część nie będzie wypełniana odrębnie dla deklaracji i odrębnie dla ewidencji. Zasadnym zatem 

jest przygotowanie jednego rozporządzenia, które będzie odzwierciedlało strukturę wspólnego 

pliku JPK_VAT. Takie rozwiązanie zapewni również czytelność aktu prawnego dla jego 

odbiorców.  W związku z tym, że przedmiot jaki to rozporządzenie reguluje jest merytorycznie 
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i technicznie ze sobą związany zasadnym jest wydanie jednego rozporządzenia w takim 

kształcie, tj. na podstawie dwóch ustawowych delegacji. 

Zgodnie z art. 99 ust. 13b ustawy o VAT  minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych niezbędnych do rozliczenia 

podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku 

należnego i podatku naliczonego  wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu  

i miejsca składania deklaracji podatkowych, 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 pozwalających na prawidłowe 

rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności 

dotyczące: 

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, 

w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku; 

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty 

podatku naliczonego; 

3) kontrahentów; 

4)     dowodów sprzedaży i zakupów. 

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. 

Reasumując niniejszy projekt rozporządzenia określa szczegółowy zakres danych zawartych  

w deklaracjach podatkowych i w ewidencji zakupu i sprzedaży. 

Wskazać przy tym należy, że w rozporządzeniu przewidziano pewne nowe pola, względem 

obecnie obowiązującej informacji z prowadzonej ewidencji (JPK_VAT). Te nowe pola mają 

na celu poprawę precyzji analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co 

umożliwi zwiększenie efektywności działania organów KAS. 

 

Szczegółowy opis regulacji wprowadzanych w projekcie rozporządzenia. 

 

W § 2 projektu regulacji określono dane jakie zawierają deklaracje, o których mowa  
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w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT. Są to zarówno dane identyfikacyjne dotyczące m.in. informacji 

o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika) za jaki 

okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy odpowiednio jest to 

pierwsza wersja, czy korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku 

należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty 

zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. Ponadto dane te obejmują 

oznaczenia dodatkowych informacji dotyczących rozliczenia oraz pouczenia podatnika.  

W § 3 zostały szczegółowo wymienione dane identyfikacyjne podatnika obejmujące NIP, 

wskazanie nazwiska, pierwszego imienia oraz daty urodzenia (podatnik będący osobą fizyczną) 

lub nazwy (podatnik nie będący osobą fizyczną), adres e-mail, a także numer telefonu 

kontaktowego podatnika. 

W § 4 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego z podziałem na 

poszczególne stawki podatku i rodzaje sprzedaży, w tym korekt tego podatku. 

W § 5 zostały określone dane pozwalające na rozliczenie podatku naliczonego,  

z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych,  

w tym korekt tego podatku. 

W § 6 zostały określone dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku 

wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu. 

Dane te w szczególności obejmują kwotę wydaną na zakup kas rejestrujących, do odliczenia 

lub zwrotu w danym okresie rozliczeniowym, kwotę podatku objętą zaniechaniem poboru, 

kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, nadwyżkę podatku naliczonego 

nad należnym, oraz kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.  

W § 7 wskazano dodatkowe dane dotyczące rozliczenia. Określono dane niezbędne do kontroli 

rozliczeń podatników obejmujące oznaczenia, że podatnik wykonywał w okresie 

rozliczeniowym czynności podlegające rozliczeniu podatku w szczególnej procedurze, tj. przy 

świadczeniu usług turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów 

kolekcjonerskich i antyków, dotyczącej złota inwestycyjnego, procedury uproszczonej w 

wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych oraz że podatnik korzysta z obniżenia 

zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy. Ponadto deklaracja ta zawiera 

oznaczenie, że podatnik wnosi o zaliczenie kwoty zwrotu podatku na poczet przyszłych 

zobowiązań podatkowych w innych podatkach, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm). Wprowadzenie 

tego oznaczenia zastępuje odrębny wniosek składany dotychczas przez podatnika. 

 

http://legalis.mf.gov.pl/akt.do?link=AKT%5b%5dBASIC.371227877
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W § 8 zawarto wymóg, że dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego, podatku 

naliczonego oraz dane pozwalające na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub 

kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, należy ujmować 

w złotych polskich. 

W § 9 zostały zawarte treści pouczeń dotyczące sankcji w przypadku niewpłacenia przez 

podatnika w obowiązującym terminie kwoty podatku podlegającego wpłacie do urzędu 

skarbowego, lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości oraz za podanie nieprawdy lub zatajenie 

prawdy w złożonej deklaracji i przez to uszczuplenie podatku. 

W § 10 wskazano ogólne  informacje jakie powinna zawierać ewidencja przesyłana w nowym 

pliku JPK_VAT. Dane wykazywane w ewidencji obejmują: wskazanie miesiąca, kwartału  

i roku, którego dotyczy składana ewidencja, celu złożenia ewidencji, czy jest to pierwotna 

ewidencja czy jej korekta, ewidencję sprzedaży i zakupu. 

W § 11 ust. 1 określono szczegółowe dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży pozwalające na 

rozliczenie podatku należnego z podziałem na poszczególne stawki podatku i rodzaje 

sprzedaży. Wskazano dane dotyczące korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, 

o których mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy, wynikających z poszczególnych faktur w podziale 

na stawki podatku. Dodatkowo określono dane niedokumentowane fakturami oraz nieobjęte 

obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej wykazywane  

w wartościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.  

W § 11 ust. 2 pkt 1 określono dane jakie zawiera ewidencja sprzedaży wynikające z faktur 

dokumentujących dokonanie przez podatnika czynności podlegających opodatkowaniu, 

wymienionych w ust. 1. Są to m.in. dane identyfikacyjne kontrahenta, tj. numer za pomocą 

którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, 

kod kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, 

adres kontrahenta, jak i dane identyfikujące dowód sprzedaży, tj. numer faktury/faktury 

korygującej data wystawienia faktury/faktury korygującej, data dokonania lub zakończenia 

dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b 

ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. 

Ponadto w pkt 2 określono dane  z dokumentu, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy. 

Natomiast w pkt 3 określono dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej, o której 

mowa w art. 33b ustawy, dokumentującej dokonanie importu towarów rozliczanego w trybie 

art. 33a ustawy. 
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 W § 11 ust. 3 zawarto oznaczenia identyfikujące przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw 

towarów i świadczenia usług, którymi sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz 

oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych 

szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Do odrębnego 

oznaczania dostaw towarów wrażliwych zastosowano oznaczenia od „01” do „10” i są to m.in.  

dostawy napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, urządzeń 

elektronicznych, budynków, budowli i gruntów. Oznaczenia świadczenia usług „11” – „13”  

dotyczą np. usług transportowych i gospodarki magazynowej, usług o charakterze 

niematerialnym. 

Ponadto dodano wymóg oznaczania dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT – „SW”. Przy spełnieniu bowiem określonych 

warunków podatnik, zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo 

opodatkować daną transakcję w kraju, do momentu, w którym nie przekroczy określonego 

limitu ustanowionego przez dane państwo członkowskie. Dane te umożliwią nadzór i kontrolę 

nad limitami dostaw towarów dokonywanych przez podatników w ramach sprzedaży 

wysyłkowej z terytorium kraju. Limity te determinują bowiem miejsce opodatkowania dostaw 

towarów. 

Wprowadzono oznaczenie dla identyfikacji świadczenia usług elektronicznych, 

telekomunikacyjnych i nadawczych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT – „EE”. 

Wprowadzenie tego wymogu ma na celu kontrolę, czy kwota, o której mowa w art. 28k ust. 2 

ustawy o VAT została przekroczona, co w konsekwencji skutkuje zmianą klasyfikacji miejsca 

świadczenia takich usług.  

 

Dodatkowo wprowadzono m.in. oznaczenia dotyczące; uproszczonej transakcji trójstronnej 

„TT_WNT” oraz „TT_D”, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy, transakcji 

występujących w ramach procedury „call-of stock” – „CS_WNT”, „CS_WDT” oraz transakcji 

łańcuchowych – „TL”.  

Transakcje trójstronne należą do grupy transakcji wewnątrzwspólnotowych, które – z uwagi 

na swój charakter – mogą wykazywać wzmożoną podatność na nadużycia. 

Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne należą do procedur uproszczonych, a co z tym 

się wiąże nie są to transakcje modelowe. Aby transakcje tego typu zaistniały, muszą zostać 

spełnione określone warunki. Ważne jest zatem, aby transakcje te podlegały odpowiedniej 

kontroli i w tym celu wprowadzono odpowiednie oznaczenia identyfikujące ww. transakcje. 

Należy bowiem wskazać, że jeżeli polski podatnik będzie „środkowym w kolejności”  
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w łańcuchu transakcji korzystającej z uproszczenia, o którym mowa w art. 141 dyrektywy 

VAT, wykazuje WNT bez podatku oraz dostawę poza terytorium kraju. Istotne jest zatem, aby 

istniało oznaczenie informujące o WNT (bez kwoty podatku) w ramach 

wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej oraz oznaczenie identyfikujące dostawę 

towarów na rzecz „ostatniego w kolejności” podatnika jako dostawa poza terytorium kraju  

w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Zawarcie w ewidencji takich 

oznaczeń pozwoli na pełną kontrolę prawidłowości stosowanych przez podatników tego typu 

transakcji. Oznaczenie to stanowi odpowiednik obecnej poz. 66 deklaracji VAT-7 informującej 

o czynnościach, o których mowa w art. 136 ustawy o VAT. Jeżeli natomiast polski podatnik 

będzie „ostatnim w kolejności” w łańcuchu transakcji korzystającej z uproszczenia, o którym 

mowa w art. 141 dyrektywy VAT, jest on zobowiązany do rozliczenia podatku należnego  

z tytułu WNT. Istotne jest zatem, aby istniało oznaczenie informujące o WNT w ramach 

wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Proponowane oznaczenie „TT_WNT” będzie 

odnosiło się zarówno do WNT dokonywanego przez „środkowego” (bez podatku), jak  

i „ostatniego” w kolejności (z podatkiem) podatnika.  

W tym miejscu wskazać należy, że podatek VAT należny z tytułu obrotu rozliczany jest przez 

nabywcę towaru, stąd propozycja dodania oznaczenia dotyczącego WNT w ewidencji 

sprzedaży. 

Wprowadzenie oznaczeń dla projektowanej procedury magazynu typu „call-off stock”,  

o której mowa w rozdziałach 3a oraz 3b ustawy, ma na celu uwidocznienie transakcji 

wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT), które będą realizowane w ramach tej procedury. 

Rozwiązania te wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jest to nowo projektowane 

rozwiązanie i stanowi uproszczenie zasad obowiązujących w handlu transgranicznym. 

Procedura ta polega na tym, że przemieszczenie własnych towarów z terytorium kraju do 

magazynu typu „call-off stock” położonego w innym państwie członkowskim, które nie będzie 

rodzić obowiązku rozliczenia WDT, lecz dopiero późniejsza dostawa (maksymalnie w ciągu 

12 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do magazynu) znanemu podatnikowi podatku od 

wartości dodanej, po spełnieniu ściśle określonych warunków, będzie skutkować u dostawcy 

wystąpieniem WDT. U podatnika podatku od wartości dodanej transakcja ta będzie stanowić 

WNT.  

Jeżeli polski podatnik będzie dostawcą towarów, wykaże, w chwili poboru towaru z magazynu 

przez nabywcę z innego państwa członkowskiego WDT. Istotne jest zatem, w celu kontroli 

prawidłowości przebiegu takich transakcji, oznaczenie dla dostawy towarów w ramach 

procedury magazynu typu „call-off stock” – „CS_WDT”. 
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Również w sytuacji odwrotnej, przemieszczenie własnych towarów do magazynu typu „call-

off stock” znajdującego się na terytorium kraju przez podatnika podatku od wartości dodanej 

z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju nie będzie powodowało 

obowiązku rejestracji do celów VAT w Polsce i rozliczenia podatku należnego z tytułu WNT. 

Dopiero późniejsza dostawa znanemu nabywcy (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia ich 

wprowadzenia do magazynu) będzie stanowić dla podatnika podatku od wartości dodanej 

WDT, a dla nabywcy odpowiednio WNT.  

Jeżeli polski podatnik będzie nabywcą towarów, wykaże, w chwili poboru towaru z magazynu, 

WNT i rozliczy podatek należny i naliczony (jeśli przysługuje mu prawo do odliczenia). Istotne 

jest zatem, w celu kontroli prawidłowości przebiegu takich transakcji, oznaczenie dla nabycia  

towarów w ramach procedury magazynu typu „call-off stock” – „CS_WNT”. Jeżeli bowiem 

nie zostaną spełnione warunki do zastosowania uproszczenia, wówczas to dostawca  

z innego państwa członkowskiego będzie musiał zarejestrować się w Polsce i rozliczyć WNT, 

a następnie dokonać dostawy krajowej do polskiego nabywcy towaru. 

Niewątpliwie skorzystanie z procedury magazynu typu „call-of stock” nie tylko spowoduje 

zmianę podatnika zobowiązanego do rozliczenia podatku należnego z tytułu 

wewnątrzwspólnotowego nabycia, ale przede wszystkim opóźni moment rozliczenia (czasami 

nawet o okres 12 miesięcy) podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, a co za tym idzie przesunie w czasie uzyskiwanie przez budżet państwa dochodów. 

Oznaczenia będą miały walor informacyjny dla organów podatkowych, które w drodze 

czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej, będą mogły sprawdzić prawidłowość 

rozliczenia. Tak jak wskazano wyżej jest to nowe rozwiązanie wprowadzane do systemu 

podatku VAT w Polsce i kontrola tego mechanizmu przy wykorzystaniu oznaczeń pozwoli na 

wyeliminowanie na samym początku nieprawidłowości.  

 

Odnosząc się do odrębnego oznaczania transakcji łańcuchowych „TL” wyjaśnia się, że  

w przypadku udziału w transakcji łańcuchowej, gdy towar ulega przemieszczeniu pomiędzy 

różnym państwami, istotną kwestią jest ustalenie, której dostawie należy przyporządkować 

transport towarów, gdyż ma to decydujące znaczenie dla ustalenia miejsca świadczenia dla 

każdej z dostaw w łańcuchu, co z kolei przekłada się na skutki podatkowe dla podmiotów 

dokonujących poszczególnych dostaw w transakcji łańcuchowej. Z uwagi na to, że 

dokonywane jest tylko jedno przemieszczenie towarów, to tylko jedna dostawa może być 

uznana za dostawę „ruchomą” towarów (dostawa, dla której możliwe jest przyporządkowanie 
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transportu towarów), pozostałe zaś są dostawami „nieruchomymi” (dostawy, którym nie można 

przyporządkować transportu towarów). 

W takiej sytuacji błędne przyporządkowanie wysyłki lub transportu będzie skutkowało 

nieprawidłowym rozliczeniem podatku VAT. Dlatego wprowadzenie oznaczeń dla dostaw 

towarów dokonywanych w ramach transakcji łańcuchowych, co do których podatnicy mają 

problem z prawidłowym rozliczeniem ze względu na ich skomplikowany charakter, pozwoli 

organom podatkowym identyfikować transakcje łańcuchowe. Nowe brzmienie regulacji 

prawnych dotyczących transakcji łańcuchowych (art. 22 ust. 2 ustawy ) wejdzie w życie  

z dniem 1 stycznia 2020r.  

 

Istotne jest również wprowadzenie oznaczeń dotyczących procedur celnych tj.; procedury 

o kodzie 42 oraz procedury o kodzie 63. Dane uzyskane za pomocą tych oznaczeń pozwolą 

organom podatkowym na sprawdzenie prawidłowości rozliczeń podatników pod kątem 

spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT. 

Procedura celna o kodzie 42 polega na jednoczesnym dopuszczeniu do swobodnego obrotu  

i wprowadzeniu do obrotu krajowego towarów, które podlegają dostawie zwolnionej z podatku 

VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, podlegają 

procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 143 

ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach warunków wymienionych w art. 

17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE udziela się zwolnienia z płatności podatku VAT,  

i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po imporcie następuje 

wewnątrzunijna dostawa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego.  

W takiej sytuacji podatek VAT, i w stosownych przypadkach akcyza, będzie należny  

w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem przeznaczenia.  

Procedura celna o kodzie 63 polega na powrotnym przywozie z jednoczesnym dopuszczeniem 

do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które podlegają 

dostawom zwolnionym z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz w stosownych 

przypadkach procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przy spełnieniu warunków 

wymienionych w art. 143 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE i w stosownych przypadkach 

warunków wymienionych w art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE udziela się zwolnienia 

z podatku VAT, i w stosownych przypadkach zawieszenia poboru akcyzy, ponieważ po 

powrotnym przywozie następuje wewnątrzwspólnotowa dostawa lub przemieszczenie towarów 

do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT, i w stosownych 
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przypadkach akcyza, będzie należny w państwie członkowskim będącym końcowym miejscem 

przeznaczenia.  

Wprowadzono również oznaczenia dla transferu bonów SPV i MPV. Są one istotne 

pod kątem weryfikacji prawidłowości rozliczenia przez sprzedawcę podatku należnego oraz 

weryfikacji zasadniczo, prawa do odliczenia u pośrednika w obrocie bonami SPV oraz 

u ostatecznych odbiorców (jeżeli byliby podatnikami VAT). Opodatkowanie bonów SPV 

następuje bowiem już w momencie transferu bonu (brak jeszcze fizycznej dostawy towarów 

lub świadczenia usług). Należy uznać dla celów opodatkowania, że z momentem transferu 

dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług, których dotyczy transferowany bon SPV. 

Oznacza to, że podatnik sprzedający bon SPV w momencie transferu bonu ma obowiązek 

wykazania podatku należnego w prowadzonej ewidencji dla potrzeb VAT. Natomiast nie 

podlega odrębnemu ewidencjonowaniu faktyczna dostawa towarów/ faktyczne świadczenie 

usług dokonane w zamian za bon SPV na rzecz podmiotu okazującego bon do realizacji. 

Transakcji tej nie uznaje się za niezależną, w części w której wynagrodzenie stanowił bon 

(dostawa towarów lub świadczenie usług zostaje opodatkowane w momencie transferu bonu 

SPV). Brak konieczności wykazywania faktycznej dostawy/faktycznego świadczenia usług 

stanowi obszar możliwych nadużyć w podatku VAT. Sprawna kontrola obrotu bonami SPV 

wymaga wprowadzenia, poza wskazanymi wyżej oznaczeniami dla transferu bonów SPV, 

odrębnych oznaczeń dla transakcji dokonywanych pomiędzy dostawcą/świadczącym usługę  

a emitentem bonu SPV w momencie realizacji bonu (w przypadku, gdy dostawca nie jest 

emitentem bonu SPV). Wprowadzenie tego odrębnego oznaczenia B_SPV DOSTAWA 

pomoże sprawnie weryfikować jakie towary lub usługi zostały faktycznie nabyte w zamian za 

bon SPV. To oznaczenie, w połączeniu z oznaczeniami transakcji realizowanych w ramach 

transferu bonu SPV, pozwoli na weryfikowanie w JPK_VAT pełnego obrotu bonami SPV  

w łańcuchu dystrybucji. Wprowadzenie tych oznaczeń pozwoli m.in. na weryfikowanie, 

czy transferowane bony SPV zostały zrealizowane. W przypadku transakcji z użyciem bonów 

MPV podatek VAT staje się wymagalny dopiero, gdy zostaną dostarczone towary lub 

wykonane usługi, których dany bon dotyczy. Nie podlega opodatkowaniu podatkiem każdy 

transfer bonów MPV poprzedzający dostawę towarów lub świadczenie usług (faktyczne 

przekazanie towarów lub usług). W efekcie, poza usługą pośrednictwa w obrocie bonami MPV, 

cały łańcuch obrotu bonem MPV nie jest w żaden sposób raportowany. Transfer bonu MPV 

jako taki nie podlega opodatkowaniu, ale następuje w ramach tego transferu przypływ 

finansowy, który nie będzie widoczny w systemie podatkowym (za bon MPV jest przyjmowane 
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wynagrodzenie, które nie jest opodatkowywane w momencie jego transferu, opodatkowanie, 

zasadniczo, następuje w momencie wydania towaru/usługi w zamian za ten bon). Należy 

również mieć na uwadze możliwe zjawisko występowania niewykorzystanych bonów MPV. 

W związku z tym monitorowanie transakcji w zakresie usług pośrednictwa w obrocie bonami 

MPV jest ważne i przydatne w celu ustalenia drogi jaką przebył bon MPV między emitentem, 

a ostatecznym odbiorcą bonu.  

W § 11 ust. 4 zawarto sposób oznaczenia dokumentów sprzedaży – m.in. „Typu Dokumentu”, 

tj.; „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający wartość sprzedaży 

zaewidencjonowanej na kasach rejestrujących, „WEW” – dokument wewnętrzny, „FP” –

faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 106b ust. 3 ustawy, „MK” – oznaczenie 

faktury wystawionej przez  podatnika, który wybrał metodę kasową rozliczeń, określoną w art. 

21 ustawy, „IMP_33a” – zgłoszenie celne lub deklaracja importowa dokumentujące import 

towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy,  „MPP” – oznaczenie faktury objętej 

mechanizmem podzielonej płatności. 

W § 12 ust. 1 zostały określone dane jakie zawiera ewidencja zakupu pozwalające na 

rozliczenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem nabycia towarów i usług zaliczanych  

u podatnika do środków trwałych albo nabycia towarów i usług pozostałych oraz korekt 

podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ust. 1 i ust. 4, art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy. 

Zawarto oznaczenie identyfikujące import złota inwestycyjnego w ramach szczególnej 

procedury określonej w art. 121–125 ustawy. 

W § 12 ust. 2 określono dane wynikające z faktur będących podstawą odliczenia podatku 

naliczonego, otrzymanych przez podatnika z tytuły nabycia towarów i usług oraz z tytułu 

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi oraz dane 

wynikające z faktur dokumentujących dostawę towarów, świadczenie usług lub 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dla których podatnikiem jest odpowiednio nabywca 

lub usługobiorca, a kwota podatku należnego z tego tytułu stanowi u podatnika kwotę podatku 

naliczonego wykazanego w ewidencji. Ponadto określono dane wynikające z dokumentów 

celnych i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy o VAT. 

W § 12 ust. 3, 4 i 5 uszczegółowiono dane określone w ust. 2. Są to m.in. dane identyfikacyjne 

dostawcy/kontrahenta, tj. odpowiednio numer za pomocą którego kontrahent jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, NIP lub PESEL, kod 

kraju nadania numeru identyfikacji podatkowej, imię i nazwisko lub nazwa kontrahenta, adres 

kontrahenta, numer faktury, data wystawienia faktury, data wpływu faktury, numer zgłoszenia 
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celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, data zgłoszenia celnego, 

rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji, imię i nazwisko lub nazwę 

nadawcy/eksportera, adres nadawcy/eksportera. 

W § 12 ust. 6 zawarto oznaczenia dokumentów zakupu – m.in. „Typu Dokumentu”, tj. „MK” 

– faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową 

rozliczeń, o której mowa w art. 21 ustawy, „VAT RR” – faktura VAT RR,  o której mowa w 

art. 116 ustawy, „TX" - faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu, „DF" - 

duplikat faktury, „WEW" - dokument wewnętrzny, „FU" -  faktura uproszczona, „MPP” – 

oznaczenie faktury objętej mechanizmem podzielonej płatności. 

W § 13 wskazano datę wejścia w życie rozporządzenia, tj. 1 kwietnia 2020 r. Termin ten jest 

korelowany z terminem wejścia w życie ustawy zmieniającej.   

 

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 rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 


