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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie aktualizuje załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2020 r. w 

sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów 

w procedurze magazynu typu call-off stock (Dz. U. poz. 1138), stanowiący objaśnienia szczegółowe do formularza 

VAT-UE dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i 

przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. 

Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 

Projektowana zmiana jest związana z przyjęciem Dyrektywy Rady (UE) 2020/1756 z dnia 20 listopada 2020 r. 

zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie 

identyfikacji podatników w Irlandii Północnej1, na mocy której począwszy od 2021 r. w przypadku Irlandii Północnej 

należy stosować prefiks „XI”.  

Powyższa zmiana podyktowana jest wystąpieniem2 Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z 

Unii Europejskiej (tzw. Brexit), przy czym, zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej3, na terytorium 

Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne regulacje dotyczące podatku VAT w odniesieniu do towarów.  

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

W celu dostosowania objaśnień do formularza informacji podsumowującej konieczne jest odpowiednie zaktualizowanie 

załącznika nr 2 zmienianego rozporządzenia, stanowiącego objaśnienia szczegółowe do formularza VAT-UE 

dotyczącego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach 

towarów w procedurze magazynu typu call-off stock. 

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

Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest regulowana w prawie wspólnotowym i nie podlega 

harmonizacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

dokonujący transakcji 

wewnątrzwspólnotowych 

Proponowane zmiany mogą 

dotyczyć ok. 991 295 podatników 

aktywnych w systemie VIES (stan 

na 30.06.2020), tj.: 

zarejestrowanych do transakcji 

wewnątrzwspólnotowych, w tym 

346 006 podatników VAT 

składających informacje 

podsumowujące o dokonanych 

Dane własne 

pobrane z hurtowni 

SPR w dniu 

18.12.2020 r. i 

28.12.2020 r. 

Podatnicy dokonujący transakcji 

transgranicznych dotyczących 

towarów będą mieli możliwość 

wyboru, w zakresie 

funkcjonalności formularza 

VAT-UE, nowego kodu „XI” 

przeznaczonego dla terytorium 

Irlandii Północnej, o czym 

informację zawarto w 

                                                           
1 (Dz.U.UE.L.2020.396.1). 
2 Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 

Wspólnoty Energii Atomowej, Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7. 
3 (Dz.U. C 384 I z 12.11.2019, s. 92). 
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wewnątrzwspólnotowych 

transakcjach (dane za 2019 r.) 

objaśnieniach do ww. 

formularza. 

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

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z następującymi podmiotami: Business Centre Club, 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Naczelna Rada 

Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja LEWIATAN, Krajowa Izba Radców Prawnych, Polska Rada Biznesu, Polska 

Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacja 

Przedsiębiorców Polskich.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… 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 ma wpływu na zmniejszenie dochodów 

podmiotów sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa i 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 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Zakładane rozwiązania zasadniczo pozostaną neutralne dla konsumentów 

(gospodarstw domowych, w tym również osób starszych i niepełnosprawnych). 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) Nie przewiduje się wpływu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, jak również na funkcjonowanie przedsiębiorców. 

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  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Charakter zaproponowanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2021 r. 

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

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

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

Brak 

 


