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17 maja 2021 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych  

i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.), zwane 

dalej „rozporządzeniem”, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz 

art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685, 694 i 802), zwanej dalej „ustawą”.  

Zgodnie z art. 99 ust. 13b ustawy 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.  

Zgodnie z art. 109 ust. 14 ustawy 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.  

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych 

i w ewidencji. 
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Konieczność zmiany rozporządzenia nastąpiła w związku z licznymi wątpliwościami 

interpretacyjnymi i postulatami podatników zgłaszanymi po wejściu w życie tych regulacji, a 

także w związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114), wdrażającej tzw. pakiet VAT e-

commerce.   

Tym samym w związku z przepisami dotyczącymi VAT e-commerce projekt przewiduje w § 7 

pkt 8 rozporządzenia wprowadzenie oznaczenia podatnika, który wykonywał w okresie 

rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy. Projektowany art. 109b 

ust. 4 ustawy nakłada na podatników, ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak 

platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i 

świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy, obowiązek udostępnienia na żądanie 

organu podatkowego ewidencji zawierającej określone informacje na temat tych czynności 

(transakcji) i wykonujących je podatników. 

Zgodnie bowiem z projektowanym art. 109b ust. 1 ustawy podatnik ułatwiający, poprzez użycie 

interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium UE: 

1) sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI), innej niż dostawa towarów,  

o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy, lub 

2) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) lub dostawy towarów na 

rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem VAT, innych niż dostawy towarów, o których mowa 

w art. 7a ust. 2 ustawy, lub 

3) świadczenia usług na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem innego niż świadczenie 

usług, w przypadku których przyjmuje się, że podatnik uczestniczący w świadczeniu tych usług 

działa w imieniu własnym, zgodnie z art. 9a rozporządzenia 282/2011  

- jest obowiązany prowadzić ewidencję tych czynności w postaci elektronicznej, zgodnie  

z wymogami, o których mowa w art. 54c ust. 2 rozporządzenia 282/2011. 

W myśl projektowanego art. 109b ust. 4 ustawy podatnik jest obowiązany udostępnić drogą 

elektroniczną, w zakresie wskazanym w żądaniu właściwego organu podatkowego, ewidencję, 

o której mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania, w 

odniesieniu do: 

1) dostaw towarów, w przypadku których wysyłka lub transport towarów kończy się lub 

rozpoczyna na terytorium kraju; 
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2) świadczenia usług, w przypadku których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium 

kraju.  

W związku z powyższym podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją, jeżeli 

dodatkowo zobowiązani są do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109b ust. 1 ustawy 

(w odniesieniu do ułatwianych przez nich czynności powiązanych z terytorium kraju,  

o których mowa w art. 109b ust. 4 ustawy), zgodnie z projektowanym § 7 pkt 8 

rozporządzenia powinni oznaczyć odpowiednio w części deklaracyjnej JPK_VAT, że 

podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b 

ust. 4 ustawy. Powyższe rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze monitorowanie podmiotów 

ułatwiających dokonanie powyższych czynności w danym okresie rozliczeniowym.  

Ponadto mając na uwadze liczne wątpliwości interpretacyjne i postulaty podatników 

przygotowano propozycję zmian w zakresie: 

1) paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e 

ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,  

2) faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, 

wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do 

świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, 

taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi 

śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,  

3) oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia, 

4) procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,  

5) zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy.  

W § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dodano wyłączenie dotyczące faktur ujętych  

w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a. Niniejsza zmiana ma m.in. na celu uregulowanie 

zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone, 

bez konieczności wykazywania każdego takiego paragonu w ewidencji odrębnie. Ponadto  

w celu ułatwienia obowiązków ewidencyjnych doprecyzowano kwestię dotyczącą zbiorczego 

wykazywania faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną 

odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do 

świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem 

samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej  

i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Tym samym w związku  
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z wprowadzeniem ww. regulacji w § 10 ust. 1 rozporządzenia zmieniono brzmienie pkt 1, pkt 

2, pkt 7 lit. b oraz pkt 9. 

W § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez dodanie części 

zdania „z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a.”. To samo 

wyłączenie dodano w § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. W § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b 

rozporządzenia zmieniono brzmienie poprzez wprowadzenie wyłączenia dotyczącego 

paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, 

które zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a. 

W § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia zmieniono brzmienie poprzez ujęcie w tym przepisie 

wykazywania w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż 

zwolnioną, oprócz wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego 

nieudokumentowanych fakturami, a także nieobjętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji 

sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji 

zgodnie z pkt 1-7, również wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego 

wynikających z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną 

odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do 

świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem 

samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej  

i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem że nie zostały ujęte  

w ewidencji zgodnie z pkt 8.  

Proponowane zmiany stanowią uproszczenie i mają ułatwić podatnikom wywiązywanie się  

z obowiązków ewidencyjnych. 

W § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f rozporządzenia uregulowano w przypadku korekt dokonanych 

zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy obowiązek wykazania w ewidencji terminu płatności lub 

daty dokonania zapłaty. Zmiana ta ma charakter doprecyzowujący i pozwoli na weryfikację 

nieściągalności wierzytelności, która została uprawdopodobniona, bez konieczności 

przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika, 

oraz znacznie ułatwi weryfikację ustawowej przesłanki zastosowania ulgi za tzw. „złe długi”, 

tj. upływ terminu płatności faktury. 

W § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, w celu wyeliminowania różnic pomiędzy 

dokumentacją techniczną (strukturą JPK_VAT z deklaracją), a wskazanymi  

w rozporządzeniu oznaczeniami, zmieniono sposób oznaczeń z oznaczeń typu „01” do „13” na 

„GTU_01” do „GTU_13”. Ponadto doprecyzowano zapisy wskazując odniesienie do kodów 
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CN wg Nomenklatury scalonej (CN 2020) lub powołując się na klasyfikację PKWiU 2015. 

Zmiany polegające tylko na dopisaniu wyrazu „GTU” zostały wprowadzone w § 10 ust. 3 pkt 

1 lit. b, lit. d, lit. e  oraz § 10 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia. 

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia doprecyzowano, że oznaczenie „GTU_01” dotyczy 

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych 

będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu 

przekracza 0,5%, oznaczonych kodami CN 2203-2208. Zmiana ma na celu odejście od definicji 

napoju alkoholowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym, na rzecz definicji zawartej w 

art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 41, z późn. zm.). Należy podkreślić, 

że napój alkoholowy, to napój przeznaczony do spożycia, tym samym oznaczenie to nie 

obejmuje np. alkoholu skażonego. Dodatkowo identyfikacja tego rodzaju towarów wspierana 

jest przez określone wprost oznaczenia CN. Niniejsza zmiana ma na celu wyjaśnienie 

wątpliwości interpretacyjnych, jakie konkretnie towary mieszczące się pod pojęciem napojów 

alkoholowych należy oznaczać „GTU_01”.  

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu poprzez m.in. 

doprecyzowanie, że oznaczenie „GTU_03” nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych 

wymienionych w lit. b § 10 w ust. 3 pkt 1, tzn. tych, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy 

i podlegających oznaczeniu „GTU_02”. Wprowadzona zmiana ma służyć wyeliminowaniu 

wątpliwości co do podwójnego przypisywania oznaczeń, tj. GTU_02 i GTU_03 dla tych 

samych dostaw oleju opałowego.  

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f rozporządzenia doprecyzowano zapis w celu wyjaśnienia 

wątpliwości, że dostawa folii typu stretch wymienionej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy  

o VAT, jeżeli stanowi odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do 

nich, również powinna być oznaczana „GTU_06”. Zatem dla przejrzystości zapisu 

wyszczególniono ją ze wskazanych w tym przepisie zbiorczo pozycji 7-9 załącznika nr 15 do 

ustawy i ujęto odrębnie. 

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia zmieniono brzmienie przepisu w celu 

doprecyzowania, że oznaczenie „GTU_07” dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko 

samochodowych, oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w Nomenklaturze 

scalonej wyłącznie o kodach CN 8701–8708.  

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. h rozporządzenia, z uwagi na zmianę brzmienia załącznika nr 12 do 

ustawy, która została wprowadzona ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku 
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od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) i weszła w życie 

1 listopada 2019 r. zmieniono brzmienie niniejszego przepisu poprzez wskazanie, że 

oznaczenie „GTU_08” dotyczy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych wyłącznie 

określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy, która obecnie obejmuje m.in. zakres towarów 

z poz. 2 i 3 tego załącznika w poprzednim brzmieniu.  

W § 10 w ust. 3 pkt 1 lit. i rozporządzenia w celu doprecyzowania treści przepisu, aby 

wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, że oznaczeniu „GTU_09” miałyby podlegać inne 

towary niż te wskazane w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97), zmieniono jego 

brzmienie poprzez usunięcie sformułowania „leków oraz wyrobów medycznych”.  W związku 

z tym, oznaczenie „GTU_09” dotyczy tylko produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem 

zgłoszenia, które zostały ujęte w wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem 

dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 37av ust. 14 ustawy 

Prawo farmaceutyczne.  

Obowiązek stosowania oznaczenia GTU_09, w przypadku wywozu poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje się do środków prewencyjnych dotyczących monitoringu 

handlu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobami medycznymi zagrożonymi dostępnością w Polsce. 

Zgodnie bowiem z art. 37aw ustawy Prawo farmaceutyczne czynność prawna polegająca na 

zbyciu towarów określonych w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37av ust. 14,  

z naruszeniem przepisu art. 37av ust. 1 jest nieważna. Zatem nie będzie m.in. skutkowała 

możliwością uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług. W związku z tym, wywóz poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczególnej grupy towarów, jakimi są produkty, środki 

lub wyroby, które są zagrożone brakiem dostępności w Polsce, może nastąpić wyłącznie po 

dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av. Tym samym oznaczenie GTU_09 powinny 

być oznaczane dostawy wskazanych towarów zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 14 

art. 37av, co do których podatnik zgłosił Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar 

wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zbycia podmiotowi prowadzącemu 

działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W § 10 ust. 3 pkt 1 lit. j rozporządzenia dookreślono, że oznaczenie „GTU_10” dotyczy nie 

tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności,  
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a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich 

częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.  

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych 

doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze 

niematerialnym objętych oznaczeniem „GTU_12”, symboli PKWiU wg klasyfikacji PKWiU 

2015. Objęto także tym oznaczeniem usługi audytu finansowego, ponieważ są to usługi tzw. 

„wrażliwe” często wykorzystywane do podwyższania kosztów. Zmieniono zapis - zamiast 

„księgowe” na: „w zakresie rachunkowości i audytu finansowego”. 

Doprecyzowano przepis rozporządzenia, w którym była mowa o usługach szkoleniowych. 

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, która ma być po zmianach stosowana w celu 

zidentyfikowania usług o charakterze niematerialnym, w grupowaniu 85.5 odnosi się do usług 

edukacyjnych, nie posługując się pojęciem usług szkoleniowych. Dlatego też proponuje się, 

aby w ww. przepisie zastąpić „usługi szkoleniowe”, „usługami w zakresie pozaszkolnych form 

edukacji”, tak jak stanowi nazwa grupowania PKWiU 85.5, które ma być w tej sytuacji 

stosowane. Podatnicy często wskazują, że świadczone przez nich usługi mieszczą się  

w grupowaniu PKWiU 85.5, ale nie sposób ich nazwać usługami szkoleniowymi. Przykładowo: 

podatnik podał, że usługi polegające na przeprowadzaniu przez stowarzyszenie postępowania 

kwalifikacyjnego nadającego tytuł rzeczoznawcy zostały sklasyfikowane przez Główny Urząd 

Statystyczny do symbolu PKWiU 85.59.13.2 jako: „Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia 

zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” (podany kod PKWiU mieści się z kolei  

w grupie 85.59: „Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane”), ale usługi te nie stanowią szkolenia. 

Mając na uwadze powyższe zaistniała konieczność doprecyzowania tego przepisu. 

W § 10 ust. 3 pkt 2 lit. c rozporządzenia zmieniono zapis pod względem formalnym, 

wykreślono wyrazy „sekcja H” i „2015 symbol”, oraz w celu ujednolicenia oznaczenia „13” ze 

strukturą JPK_VAT z deklaracją wyraz „13" zastąpiono wyrazem „GTU_13”. 

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 3a w celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych 

uznano, że czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym 

sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą oznaczane 

GTU. 

W § 10 ust. 4 rozporządzenia uchylono pkt 1 i 2 oraz po pkt 2 dodano pkt 2a i 2b. 

Projekt przewiduje zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem 

„WSTO_EE”. Konieczność dostosowania przedmiotowego rozporządzenia w zakresie 
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oznaczeń „SW” - dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa 

w art. 23 ustawy, oraz „EE” - świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i 

elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, wynika z projektu ustawy o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet 

VAT e-commerce, który to projekt uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju 

oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży i wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej 

sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie. 

Obecnie w przypadku zarówno dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,  

o której mowa w art. 23 ustawy, oznaczonej w rozporządzeniu „SW”, a także świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, 

oznaczonych w rozporządzeniu „EE”, przy spełnieniu określonych warunków podatnik, 

zawierając transakcję z kontrahentem zagranicznym, ma prawo opodatkować daną transakcję 

w kraju, do momentu, w którym nie przekroczy określonego limitu kwotowego transakcji.  

W przypadku dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa  

w art. 23 ustawy, jest to kwota wyrażona w złotych odpowiadająca kwocie ustalonej przez 

państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, 

natomiast w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych  

i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy (tzw. usług TBE), jest to próg 42.000 zł. 

Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej tzw. pakiet VAT e-commerce, wspomniany wyżej 

próg 42.000 zł dotyczyć będzie łącznej sumy zarówno całkowitej wartości dostaw towarów 

dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług TBE świadczonych na rzecz konsumentów.  

Zatem w związku z tym, że z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, wdrażającej tzw. 

pakiet VAT e-commerce, będzie obowiązywał jeden próg obejmujący WSTO i usługi TBE, 

wprowadza się jedno oznaczenie „WSTO_EE” w miejsce oznaczeń „SW” i „EE”. 

Oznaczenie „WSTO_EE” znajdzie zastosowanie do każdej dostawy dokonywanej w ramach 

WSTO i każdej usługi TBE świadczonej na rzecz nabywcy posiadającego siedzibę, stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie członkowskim innym niż Polska, 

opodatkowanych na terytorium kraju (kiedy podatnik nie przekroczył limitu), jak i tych 

opodatkowanych poza terytorium kraju (kiedy podatnik przekroczył limit lub złożył stosowne 

zawiadomienie o skorzystaniu z opcji). Limit ten determinuje miejsce opodatkowania (przy 

spełnieniu określonych warunków podatnik, zawierając transakcję z kontrahentem 

zagranicznym, ma prawo opodatkować daną transakcję w kraju, do momentu, w którym nie 

przekroczy limitu), a wprowadzenie wymogu stosowania oznaczenia ma umożliwić nadzór  
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i kontrolę tego limitu. Należy mieć na względzie, że wartość dostaw dokonywanych w ramach 

WSTO oraz świadczonych usług TBE u danego dostawcy / podatnika może ulegać zmianom  

w czasie. Po jakimś bowiem czasie wartość ta może ponownie zostać obniżona poniżej progu, 

zaś aby ponownie wystąpiła możliwość opodatkowania sprzedaży w Polsce konieczne jest, aby 

wartość tej sprzedaży nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku 

podatkowym kwoty 42.000 zł. 

W § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia zmiana polega na tym, że dodatkowo ewidencja zawiera 

oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, 

które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,  

i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa  

w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe 

miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż 

terytorium kraju. 

Ponadto w § 10 ust. 4 pkt 2b rozporządzenia proponuje się wprowadzenie oznaczenia „IED” 

(Interfejs Elektroniczny Dostawca), które miałoby na celu monitorowanie dostawy towarów, o 

której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tą dostawę, 

który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 

ustawy lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju. 

W myśl proponowanego art. 7a ust. 1 ustawy w przypadku gdy podatnik ułatwia - poprzez 

użycie interfejsu elektronicznego - SOTI w przesyłkach o wartości rzeczywistej 

nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro, 

uznaje się, że podatnik, który ułatwia tę dostawę, samodzielnie otrzymał i dokonał dostawy 

tych towarów.  

Zgodnie z proponowanym art. 7a ust. 2 ustawy w przypadku gdy podatnik ułatwia poprzez 

użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium UE przez podatnika 

nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium UE: 

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO), lub 

2) (innej niż WSTO) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem  

(w praktyce będzie to najczęściej dostawa na terytorium państwa członkowskiego, w 

tym odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy) 
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- uważa się, że podatnik ułatwiający tę dostawę (tj. operator interfejsu elektronicznego), sam 

otrzymał (nabył) i dokonał dostawy tych towarów. 

W związku z powyższym, dla celów analitycznych i kontrolnych proponuje się wprowadzenie 

oznaczenia „IED”, aby monitorować ww. transakcje objęte zakresem art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, 

dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju, dokonywane przez podatników 

ułatwiających za pomocą interfejsu elektronicznego takie dostawy, którzy jednocześnie nie są 

zarejestrowani dla celów procedur szczególnych IOSS lub OSS w Polsce lub innym państwie 

członkowskim. 

W § 10 rozporządzenia ust. 4 uchylono pkt 13 w związku ze zgłaszanymi uwagami do 

oznaczania transakcji obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji 

sprzedaży. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już stosowało oznaczenia 

„MPP”. 

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 4a, gdzie wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty 

zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane 

symbolami procedur, o których mowa w § 10 ust. 4 rozporządzenia. 

W § 10 rozporządzenia dodano ust. 4b gdzie uregulowano wyłączenie dla stosowania 

oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania 

między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie  

z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich 

związkami. Proponowana zmiana ma charakter upraszczający i dostosowujący wymogi 

ewidencyjne do potrzeb analitycznych i kontrolnych administracji skarbowej. 

W § 10 ust. 6 rozporządzenia, aby uregulować kwestię związaną z możliwością oznaczania - 

WSTO_EE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie 

rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na 

rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce 

zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, w przypadku ujęcia tych transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego, zaproponowano 

wykazywanie tych czynności w ewidencji odrębnie na podstawie dokumentu „WEW”.  

W § 11 rozporządzenia w ust. 2 uchylono pkt 2 określający dodatkowe oznaczenie dotyczące 

transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie 

„MPP” w ewidencji zakupów. W związku z tym w JPK_VAT z deklaracją nie będzie się już 

stosowało oznaczenia „MPP”. 



 11 

W § 11 w ust. 6 pkt 3 rozporządzenia doprecyzowano zapis, uściślając, że imię i nazwisko 

lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia 

zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej, ponieważ deklaracja importowa nie 

zawiera takich danych. 

W § 11 rozporządzenia dodano ust. 9, gdzie proponuje się, w celu wyeliminowania 

ewentualnych wątpliwości dotyczących wykazywania w ewidencji zakupu korekt in-minus, 

wprowadzenie rozwiązania, aby zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 

ust. 19a ustawy, mogło być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego  

z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2.  

W § 2 projektu w związku z tym, że istnieje konieczność przygotowania narzędzi 

informatycznych, wprowadzono przepis przejściowy, aby przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 

pkt 1 lit. f i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia były stosowane począwszy od rozliczenia za styczeń 

2022 r., a  zamiast oznaczenia „WSTO_EE” w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 

r. do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia 

ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług 

telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na 

rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce 

zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju było stosowane w ewidencji oznaczenie „EE”. 

W § 3 projektu zawarto przepis regulujący wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lipca 

2021 r.  

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu są korzystne dla społeczeństwa i nie naruszają zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 

Wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców.  

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 został 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. 
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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. 


