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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt ustawy wprowadza możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, jako jednej z dopuszczanych form 
dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur 

elektronicznych. Faktury ustrukturyzowane będą wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projektowane rozwiązanie ma charakter fakultatywny.   

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

KSeF jest systemem teleinformatycznym, w ramach którego będą obowiązywały (z drobnymi wyjątkami) obecne zasady 

wystawiania faktur. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez 

zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API. 
Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja danej osoby w systemie. 

Faktury będą przygotowywane bezpośrednio w programach finansowo-księgowych podatnika oraz przesyłane do systemu 

poprzez API. W tym celu konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika w systemie. Po uwierzytelnieniu się w systemie  
podatnik będzie mógł przeglądać wystawione i otrzymane faktury ustrukturyzowane, a także przesłać w formacie xml lub 

przekonwertować do PDF dowolną fakturę lub paczkę faktur. Poza podatnikiem faktury ustrukturyzowane będzie mógł 

wystawić lub będzie mógł mieć do nich dostęp podmiot uprawniony do dostępu do KSeF. Wprowadza się możliwość 

uprawnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych w imieniu podatnika np. dla biura rachunkowego lub konkretnej 
osoby. Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem 

wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Zaznacza się przy tym, iż wszystkie 

faktury będą mogły być sporządzone w systemie księgowo-finansowym podatnika oraz przesłane do KSeF. Po przesłaniu 
faktury, KSeF przydziela numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. W dniu przydzielenia 

fakturze ustrukturyzowanej numeru identyfikującego tę fakturę w systemie KSeF, będzie ona uznawana za wystawioną oraz 

otrzymaną. 

 
KSeF będzie służył do uwierzytelniania oraz weryfikacji posiadanych przez podatnika oraz podmiot uprawniony do dostępu 

do KSeF uprawnień, powiadamiania podatnika lub podmiot uprawniony o posiadanych uprawnieniach do wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych i dostępu do nich, otrzymywania faktur ustrukturyzowanych, do ich przechowywania, oznaczania faktur 
numerem identyfikującym przydzielonym przez KSeF, weryfikowania zgodności wystawionej faktury ustrukturyzowanej z 

udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorem takiej faktury. Dodatkowo system będzie 

służył do analizy i kontroli danych z faktur ustrukturyzowanych oraz kierował do podatnika lub osoby uprawnionej do 
wystawienia faktury ustrukturyzowanej powiadomienia o dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze 

ją identyfikującym przydzielanym przez ten system, odrzuceniu albo braku możliwości wystawienia faktury 

ustrukturyzowanej. KSeF powiadomi również podmiot, który nie ma uprawnień do dostępu do KSeF o braku możliwości 

wystawienia faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do tych faktur. 
 

Podatnicy, którzy zdecydują się wystawiać faktury ustrukturyzowane za pośrednictwem KSeF zostaną zwolnieni z obowiązku 

ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja podatkowa zapewnia przechowywanie wystawionych za jego 
pośrednictwem faktur. Ponadto dla podatników wystawiających w danym okresie rozliczeniowym wyłącznie faktury 

ustrukturyzowane oraz spełniających pozostałe przewidziane w przepisach warunki, projektowana ustawa wprowadza 

preferencję w postaci skróconego do 40 dni terminu zwrotu podatku VAT. 

 
Projektowane rozwiązanie ma na celu uszczelnić system podatkowy, a zarazem ograniczyć nieprawidłowości w rozliczaniu 

podatku VAT oraz przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez 

łatwiejszy oraz szybszy dostęp do dokumentów. Wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury powinno 
doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych. Możliwość zautomatyzowania procesów księgowych 
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znacząco wpłynie na zmniejszenie liczby błędów wywołanych czynnikiem ludzkim. Zakłada się, iż niniejsze rozwiązanie 

przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego 

procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe 
obrotu dokumentowanego fakturami. Proponowane rozwiązanie umożliwi także zwiększenie dochodów budżetu państwa  

w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami. 

 
Projekt zawiera również zmiany w innych aktach prawnych. Zmiany te będą miały charakter dostosowujący. 

 

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

Od 2004 r. we Włoszech funkcjonują przepisy dotyczące fakturowania elektronicznego. Pod koniec 2007 r. wprowadzono 
przepisy przewidujące obowiązkowe fakturowanie elektroniczne w sektorze publicznym (B2G). Na potrzeby tego 

fakturowania utworzono System wymiany Sistema di interscambio, (SdI) – platformę służącą przesyłaniu faktur 

elektronicznych do podmiotów publicznych. System rozwijano stopniowo – obowiązek fakturowania elektronicznego 
wprowadzono w życie etapami w latach 2014 i 2015. Celem zwalczania oszustw podatkowych poprzez promocję 

fakturowania elektronicznego od 1 stycznia 2017 r. udostępniono SdI na potrzeby fakturowania między podmiotami 

prywatnymi (sektor B2B oraz B2C). 

Portugalia wprowadziła obowiązek raportowania danych dotyczących faktur wraz z danymi z ksiąg podatkowych w 2007 r. 
Regulacje te zostały wprowadzone w oparciu o SAF-T (Standard Audit File for Taxes Purposes) zaproponowany przez OECD 

w 2005 r. 

Hiszpania wprowadziła obowiązek stosowania fakturowania elektronicznego w administracji publicznej w 2015 r. Miało to na 
celu promowanie rozpowszechniania i dystrybucji fakturowania elektronicznego oraz poprawę wymiany faktur między 

instytucjami rządowymi a przedsiębiorcami. Faktury są przekazywane w określonym formacie z wykorzystaniem podpisu 

elektronicznego. Transmisja odbywa się za pomocą platformy zwanej Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas 
(FACe). W 2018 roku, platforma została rozszerzona o fakturowanie B2B pod nazwą FACeB2B69. Przedsiębiorstwa, które są 

podwykonawcami, w przypadku zamówień sektora publicznego oraz wystawiają faktury na kwotę powyżej 5.000 euro, są 

zobowiązane do korzystania z tej platformy. Inne hiszpańskie przedsiębiorstwa mają możliwość dobrowolnego korzystania z 

FACeB2B 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy 

podatku od 

towarów i 
usług, tzw. 

podatnicy 

VAT czynni 

Proponowane rozwiązania będą 

pośrednio dotyczyć wszystkich 

podatników podatku od towarów i 
usług obowiązanych do składania 

deklaracji dla podatku od towarów 

i usług. Wg stanu na 12 sierpnia 

2020 r. liczba podatników VAT 
czynnych na koniec I półrocza 

2020 r. wyniosła 1 678 919 

podatników 

Dane własne (hurtownia SPR wg 

stanu na 12.08.2020 r.). 

Możliwość skorzystania z 

wprowadzanego systemu 

teleinformatycznego KSeF. 

Jednostki 

administracji 

skarbowej 

(urzędy 
skarbowe, 

urzędy 

celno-
skarbowe). 

- izby administracji skarbowej – 

16, 

- urzędy skarbowe - 400, urzędy 

celno-skarbowe - 16 wraz z 
delegaturami - 45 i oddziałami 

celnymi - 143 

Dane własne. Dodatkowe zadania w 

zakresie przetwarzania i 

analizy danych oraz 

kontroli. 

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

Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi oraz umieszczony 

na portalu BIP RCL. Planowany czas trwania konsultacji to 21 dni. 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, 
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, 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, Organizacja Pracodawców Branży Fiskalnej, Polskie 

Stowarzyszenie Vendingu, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i 

Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Izba Gospodarki 



Elektronicznej, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. 

Projekt ustawy zostanie przekazany również do zaopiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

Rady Dialogu Społecznego oraz do koordynatora OSR 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 

2020 r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Łącznie 

(0-10) 

Dochody 

ogółem 

-104,4 -52,2 -52,2 -52,2 -52,2 -52,2 -52,2 0 0 0 - 417,6 

budżet państwa -104,4 -52,2 -52,2 -52,2 -52,2 -52,2 -52,2 0 0 0 - 417,6 

JST 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 

Wydatki ogółem 20,13  28,11 27,8 27,0 29,81 24,34 19,66 19,66 19,66 19,66 235,83  

budżet państwa 20,13  28,11 27,8 27,0 29,81 24,34 19,66 19,66 19,66 19,66 235,83  

JST 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 

Saldo ogółem -124,53  -80,31 -80,0 -79,2 -82,01 -76,54 -71,86 -19,66 -19,66 -19,66 -653,43  

budżet państwa 
-124,53 -80,31 -80,0 -79,2 -82,01 -76,54 -71,86 -19,66 -19,66 -19,66 -653,43 

 

JST 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 

Źródła 

finansowania  

Realizacja projektowanych zadań, co do zasady, odbywać się będzie w ramach rezerwy celowej 

zaplanowanej na 2019 r. pn. „Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym 
środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych” 

(część 83, poz. 44). 

 

Dodatkowe 

informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wprowadzone zmiany w ustawie będą miały zróżnicowany charakter: 

► po stronie dochodów sektora finansów publicznych, 

skrócenie terminu zwrotu podatku z 60 do 40 dni dla podatników VAT czynnych spowoduje przesunięcie 

dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w czasie i będzie miało ujemny wpływ na 

dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Zakładając, że w roku 2021 ze skróconego 

terminu zwrotu skorzysta 2% podatników, a w kolejnych 1%, to skutek finansowy dla roku 2021 wyniesie – 

104,4 mln zł, a dla kolejnych lat  – 52,2 mln zł (do roku 2027), 

► po stronie wydatków budżetu państwa wystąpią następujące koszty. 

 

Szacuje się że w roku 2021, 10% podatników VAT zdecyduje się na korzystanie z systemu, co przekłada się 

na kwotę ponad 20 mln zł niezbędną dla inicjalnego zakupu infrastruktury. W następnych latach przewiduje 

się 10% wzrost zainteresowania usługą każdego roku, aż do poziomu 70% w roku 2027. W tym celu 

niezbędne jest ciągłe zwiększanie zasobów infrastrukturalnych dla przechowywania faktur oraz dla 

systematycznego zwiększenia możliwości analitycznych w związku z powiększającą się bazą danych. 

 

Koszty realizacji projektu oszacowano w oparciu o zakładany zakres prac, czas trwania projektu oraz 

utrzymania usług, a także na podstawie oszacowanych wielkości wolumenu faktur. Zidentyfikowano 

strumienie prac związane z budową: 

• repozytorium faktur (część relacyjna i Hadoopowa), 

• interfejsu komunikacyjnego (API i maszyna stanów), 

• aplikacji webowych (Podatnika i Urzędnika), 

• modułów do monitorowania systemu oraz modułu analitycznego. 

 

Uwzględniono również konieczność dostosowania oprogramowania aplikacji e-mikrofirma do nowego 

sposobu wystawiania, przechowywania oraz udostępniania faktur. Oszacowano pracochłonność każdego ze 

strumieni i, zakładając wytworzenie całego systemu w przeciągu zdefiniowanego okresu czasu, oszacowano 



potrzebne nakłady pracy, przeliczając na wymaganych członków zespołu. Oszacowano także koszty pracy 

poszczególnych członków w zadanym okresie. 

 

Jednocześnie oszacowano średnią wielkość pojedynczej faktury i przemnożono ją przez oczekiwaną liczbę 

faktur, jaka ma się pojawić w systemie w kolejnych latach jego użytkowania. Otrzymano przewidywane 

roczne wolumeny przyrostu danych w systemie, a także oszacowano potencjalny roczny ruch sieciowy jaki 

wygeneruje przesłanie faktury do systemu, jej przetwarzanie i udostępnianie zainteresowanym podmiotom, 

bezpośrednio w okresie po wystawieniu, jak i w kolejnych latach. 

 

Na podstawie zdefiniowanego rozmiaru dyskowego wszystkich faktur w kolejnych latach, zdefiniowano 

potrzeby zasobów sprzętowych niezbędnych do ich przetwarzania oraz przechowywania w systemie. 

Kalkulacja specyfikacji wymaganego sprzętu w kolejnych latach wykonana została z uwzględnieniem 

stworzonych uprzednio założeń architektonicznych dla całego Systemu. Zdefiniowane zasoby sprzętowe  

w kolejnych latach wyceniono na podstawie najlepszej wiedzy metodą porównawczą (do przeprowadzanych 

w ostatnich 1-2 latach zakupów dla Ministerstwa Finansów). Jednocześnie przeprowadzono konsultacje 

przedwstępne z 3 potencjalnymi dostawcami na rynku, na podstawie których zaktualizowano wycenę 

infrastruktury. 

 

Przeprowadzono także rozmowy przedwstępne z dostawcą technologii chmurowych w celu porównania 

kosztów wynajęcia przykładowej infrastruktury na zewnątrz, tak aby wykluczyć ewentualną pomyłkę 

związaną z potencjalnie wyraźnie mniejszą ceną implementacji systemu na zasobach zewnętrznych. 

 

Końcowe oszacowanie kosztów polegało na zsumowaniu kosztów infrastruktury, ruchu sieciowego, kosztów 

utrzymania i opieki serwisowej, razem z kosztami osobowymi wytworzenia zakładanego Systemu. 

 

Ponadto charakter uszczelniający będzie związany ze skróceniem czasu dostępu do danych analitycznych 

oraz możliwość bieżącego monitorowania transakcji. Możliwa będzie analiza zdarzeń gospodarczych jeszcze 

przed terminem wskazanym dla składania deklaracji podatkowych. Poprawie ulegną także procesy 

analityczne związane z łączeniem płatności z fakturą. Umożliwi to także optymalne wykorzystanie 

rozwiązań związanych z stosowaniem środków służących zabezpieczeniu należności budżetu państwa 

poprzez zatrzymanie środków na rachunku bankowym. 

 

Podstawowym źródłem informacji niezbędnym do właściwego typowania podejrzanych transakcji jest 

informacja o transakcjach dokumentowanych fakturami. Minimalny zakres informacji znajduje się obecnie w 

ewidencji VAT, przesyłanej w formie plików JPK_VAT. Pozyskanie dodatkowych informacji pozwoli 

również na zwiększenie efektywności prowadzonych analiz, które w istotnym zakresie będą mogły zostać 

zautomatyzowane i zcentralizowane. Szybszy dostęp do tych informacji pozwoli zbudować o wiele 

skuteczniejszy system zarządzania i kontroli podatku VAT, efektywnie identyfikować przestępcze łańcuchy 

transakcji oraz eliminować proceder wystawiania pustych faktur na o wiele wcześniejszym niż obecnie 

etapie. 

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 

       

        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Proponowane rozwiązanie początkowo może wpłynąć na zwiększenie kosztów u 

podatników, którzy zdecydują się na wdrożenie elektronicznego fakturowania w 

związku z dostosowaniem systemów informatycznych do proponowanych zmian 
Oszczędności jakie daje fakturowanie elektroniczne, przewyższają jednak koszty 

wdrożenia, w szczególności w dłuższej perspektywie. 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Zwiększenie zaufania obywateli do administracji skarbowej poprzez zmniejszenie 

obciążeń regulacyjnych (ograniczenie dokumentów w formie papierowej), a także 

zmniejszenie uciążliwości kontroli dla podatników.  

Projektowane regulacje nie wpłyną na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a 

także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  



(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 
informacje, w 

tym wskazanie 

źródeł danych i 
przyjętych do 

obliczeń założeń  

Z uwagi na charakter projektowanych przepisów ustawy przewiduje się, że projekt pozytywnie wpłynie 
na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców. 

Możliwość fakturowania elektronicznego w oparciu o ustandaryzowany wzór faktury zmniejszy koszty 

przedsiębiorców związane z obsługą procesu fakturowania (przechowywanie oraz archiwizacja faktur 
będzie zapewniona przez administracje; brak konieczności drukowania faktur oraz ich ręcznego 

wprowadzanie do systemów księgowych; zwiększy się szybkość wymiany danych w kontaktach między 

kontrahentami – wystawiona faktura będzie udostępniona dla odbiorcy przez administrację  
w praktycznie w czasie rzeczywistym) oraz pozwoli na automatyzacje procesów księgowych, co 

przełoży na oszczędność czasu pracowników. Wprowadzenie automatyzacji zredukuje jednocześnie 

liczbę pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych. Fakturowanie poprzez KSeF zwiększy 

bezpieczeństwo obrotu gospodarczego (brak możliwości zgubienia faktury oraz dostępu do informacji  
w niej zawartych podmiotom nieuprawnionym; pewność nabywcy że faktura została wystawiona przez 

podmiot uprawniony; niezakłócony obieg dokumentów w nieprzewidzianych okolicznościach tj. jak 

epidemia lub inne działanie siły wyższej). Zwiększy się również konkurencyjność podmiotów 
gospodarczych. Dodatkową korzyścią ze stosowania faktur elektronicznych będzie ochrona środowiska 

związana z likwidacją faktur papierowych. Natomiast szybsze zwroty podatku VAT miałyby bardzo 

pozytywny wpływ na płynność finansową, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

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

 X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

X 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: Zakłada się, że wdrażane rozwiązanie przyczyni się do uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń  
u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego 

fakturami, co pozytywnie wpłynie na zmniejszenie liczby dokumentów, zmniejszenie liczby procedur oraz skrócenie czasu 

na załatwienie sprawy. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zaproponowanych zmian.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój 
regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie 

wpływu 

 

Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-faktur) będzie miało 

pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ ograniczy wystawianie faktur w postaci papierowej.  
Wprowadzenie e-faktur wpłynie również na cyfryzację przedsiębiorstw. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2021 r. 

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

Projektowane rozwiązanie jest następnym krokiem w – trwającym od 2016 r. – procesie uszczelniania polskiego systemu 
poboru podatku VAT i ma charakter uzupełniający w stosunku do wprowadzonych już rozwiązań, przy czym wskazania 

wymaga, że rozwiązanie to ma charakter fakultatywny. Z uwagi na powyższe nie planuje się ewaluacji efektów 

wprowadzonego rozwiązania w oderwaniu od poprzednich rozwiązań uszczelniających. Rozwiązania te powinny być bowiem 



oceniane jako całość, a poszczególne elementy uszczelniania dawać będą efekt synergii. 

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

Brak. 
 

 


