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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2, wynika z obowiązku implementacji 

do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2020/284. 

Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, zobowiązane są do zaimplementowania w krajowych przepisach 

podatkowych rozwiązań przewidzianych dyrektywą 2020/284 do 31 grudnia 2023 r. 

Z dyrektywą 2020/284 ściśle związane jest rozporządzenie Rady (UE) 2020/283 zmieniające rozporządzenie (UE) 

nr 904/2010 w odniesieniu do środków służących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw 

w dziedzinie VAT3, zwane dalej „rozporządzeniem CESOP”. Rozporządzenie to przewiduje m.in. utworzenie 

centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), zarządzanego na poziomie Unii Europejskiej 

przez Komisję Europejską, do którego państwa członkowskie będą obowiązane cyklicznie przekazywać informacje na 

temat odbiorców płatności i transakcji płatniczych. 

Wskazane wyżej akty prawne zmieniające są częścią pakietu na rzecz zwalczania oszustw związanych z VAT 

w obszarze handlu elektronicznego (e-commerce). Tym samym stanowią one uzupełnienie rozwiązań ujętych 

w tzw. pakiecie VAT-e-commerce, które zostały zaimplementowane do krajowego porządku prawnego ustawą z dnia 

20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw4, która weszła w życie 

z dniem 1 lipca 2021 r. 

Jak wskazano w motywie 1 preambuły implementowanej dyrektywy 2020/284, rozwój handlu elektronicznego  

(e-handlu) ułatwia transgraniczną sprzedaż towarów i świadczenie usług konsumentom końcowym w państwach 

członkowskich. W tym kontekście pojęcie „transgranicznego e- handlu” odnosi się do dostaw towarów lub świadczenia 

usług, z tytułu których VAT jest należny w jednym państwie członkowskim, lecz dostawca lub usługodawca mają 

siedzibę w innym państwie członkowskim, na terytorium państwa trzeciego. Możliwości wynikające z e-handlu są 

jednak wykorzystywane przez nieuczciwe przedsiębiorstwa, które uchylają się od obowiązków w zakresie VAT, aby 

uzyskać w nieuczciwy sposób przewagę rynkową. W przypadku gdy zastosowanie ma zasada opodatkowania w miejscu 

przeznaczenia, zważywszy że konsumenci nie podlegają obowiązkom księgowym, państwa członkowskie konsumpcji 

potrzebują odpowiednich narzędzi w celu wykrywania i kontrolowania takich nieuczciwych przedsiębiorstw. Istotne jest 

zwalczanie transgranicznych oszustw w dziedzinie VAT spowodowanych nieuczciwym zachowaniem niektórych 

przedsiębiorstw w obszarze transgranicznego e-handlu. 

Państwa członkowskie nie są w stanie samodzielnie uzyskać od osób trzecich – np. dostawców usług płatniczych – 

informacji niezbędnych do kontroli transgranicznych dostaw towarów i świadczenia usług objętych VAT, zapewnienia 

prawidłowego stosowania przepisów dotyczących VAT e-commerce i rozwiązania problemu oszustw związanych z VAT 

w sektorze e-commerce. Dlatego kluczowe znaczenie ma współpraca między państwami członkowskimi. Ramy prawne 

współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi w dziedzinie VAT zostały ustanowione 

w rozporządzeniu Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz 

zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej5. Niektóre państwa członkowskie uznały, że skuteczność 

 
1 Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020 r., s. 7. 
2 Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm. 
3 Dz. Urz. UE L 62 z 02.03.2020 r., s. 1. 
4 Dz. U. z 2021 r. poz. 1163. 
5 Dz. Urz. UE L 268 z 12.10.2010 r., s. 1, z późn. zm. 
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tego rozporządzenia można zwiększyć za pomocą nowych narzędzi. W związku z tym inicjatywa zmierzająca do 

wprowadzenia nowych narzędzi współpracy, ukierunkowanych na ten konkretny problem, wymagała od Komisji 

Europejskiej przedstawienia wniosku w sprawie zmiany obowiązujących ram prawnych UE w zakresie dyrektywy 

2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej6. Aby organy 

podatkowe mogły gromadzić dane dotyczące płatności związanych z VAT, należało wprowadzić nowe obowiązki w 

zakresie prowadzenia ewidencji przez dostawców usług płatniczych. Powyższe znalazło swój wyraz w dyrektywie 

2020/284. 

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o VAT projekt ustawy przewiduje również zmiany 

w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej7. 

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

Projektowana ustawa wprowadza nowe regulacje nadkładające na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce, 

obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności. Ewidencje te będą 

udostępniane drogą elektroniczną Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zgromadzone dane będą następnie 

przesyłanie drogą elektroniczną do centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP). 

Generalnie, dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia i przekazywania ewidencji po upływie każdego 

kwartału, jeżeli: i. środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do 

zasady jest to nabywca towarów/ usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź 

poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług), ii. dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału 

kalendarzowego w danym państwie członkowskim więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego 

odbiorcy. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji dotyczy dostawców usług płatniczych, zlokalizowanych na terytorium Polski 

wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1-6, 9-11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych8, a więc obejmie m.in. 

banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, Pocztę Polską 

SA., instytucje płatnicze, SKOKi, biura usług płatniczych i małe instytucje płatnicze. 

Projekt ustawy formułuje także zasady liczenia progu płatności transgranicznych oraz zasady, które dostawcy usług 

płatniczych muszą stosować w celu określenia lokalizacji płatników i odbiorców płatności. 

Ponadto projekt ustawy określa szczegółowo dane, które ma zawierać ewidencja prowadzona przez dostawcę usług 

płatniczych. Są to m.in. informacje umożliwiające identyfikację odbiorcy płatności i dotyczące płatności otrzymanych przez 

tego odbiorcę (m.in. dotyczące kwoty, daty) i ewentualnych zwrotów płatności. 

Wgląd i możliwość korzystania przez administracje skarbowe z danych o płatnościach przyczyni się do uszczelnienia 

poboru VAT i poprawy sytuacji uczciwych podatników, co powinno mieć wpływ na wspólny rynek. 

Zakłada się, że projektowane zmiany spowodują wzmocnienie ram współpracy administracyjnej, ażeby rozwiązać problem 

nieprawidłowości (oszustw) związanych z VAT w sektorze e-commerce w celu lepszego wykrywania i zwalczania oszustw 

związanych z podatkiem VAT, poprzez zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług 

płatniczych. Proponowane środki mogą wzmocnić przestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT, a tym samym 

stworzyć równe szanse dla całej UE w branży handlu elektronicznego. 

Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP), do którego państwa członkowskie będą przekazywać 

dane na temat odbiorców płatności i transakcji płatniczych, zapewni administracji podatkowej państw członkowskich 

dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT w transgranicznym handlu 

elektronicznym. 

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

Wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane zaimplementować do swoich porządków prawnych przepisy 

dyrektywy 2020/284 do 31 grudnia 2023 r. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Dostawcy usług 

płatniczych (banki 

krajowe, oddziały banków 

zagranicznych, instytucje 

kredytowe, instytucje 

 - 531 banków 

krajowych i banków 

spółdzielczych (stan 

na 30.04.2022 r.;  

Dane Komisji Nadzoru 

Finansowego: 

https://www.knf.gov.pl/publikacje

_i_opracowania/dane_statystyczn

e, 

Obowiązek prowadzenia 

ewidencji odbiorców płatności 

i płatności transgranicznych, jej 

przechowywania oraz 

udostępniania  

 
6 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm. 
7 Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm. 
8 Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, z późn. zm. 

https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania/dane_statystyczne
https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania/dane_statystyczne
https://www.knf.gov.pl/publikacje_i_opracowania/dane_statystyczne


pieniądza elektronicznego, 

Pocztę Polską SA., 

instytucje płatnicze, 

SKOKi, biura usług 

płatniczych i małe 

instytucje płatnicze) 

- 35 oddziałów 

banków 

zagranicznych i 

instytucji 

kredytowych (stan 

na 30.04.2022 r.;  

- 1 instytucja 

pieniądza 

elektronicznego 

(dostęp z dnia 

05.05.2022 r.) 

- 1 Poczta Polska 

- 41 krajowych 

instytucji 

płatniczych (dostęp 

z dnia 05.05.2022 

r.) 

- 21 SKOK-ów 

(dostęp z dnia 

05.05.2022 r.) 

- 1249 biur usług 

płatniczych (dostęp 

z dnia 05.05.2022 

r.) 

- 130 małych 

instytucji 

płatniczych (dostęp 

z dnia 05.05.2022 

r.). 

https://e-rup.knf.gov.pl/ 

 

Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej 

w przypadku spełnienia 

przesłanek ustawowych. 

Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej 

 MF/KAS Projekt nakłada na dostawców 

usług płatniczych obowiązek 

udostępniania ewidencji 

Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

Rozporządzenie 904/2010, 

które obowiązuje wprost i nie 

wymaga implementacji, 

nakłada na organy państw 

członkowskich obowiązek 

przekazywania informacji na 

temat odbiorców płatności i 

płatności transgranicznych do  

centralnego elektronicznego 

systemu informacji o 

płatnościach (CESOP), 

zarządzanego na poziomie Unii 

Europejskiej przez Komisję 

Europejską. 

W wyniku tego zwiększy się 

zakres zadań realizowanych 

przez jednostki organizacyjne 

Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, w szczególności 

o obsługę nowej formy 

wymiany informacji 

podatkowych, realizację zadań 

w zakresie 



analizy i weryfikacji 

przekazanych danych. 

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

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

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 2022 r. poz. 348) projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

Projekt będzie przedmiotem uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, w szczególności z organizacjami 

zrzeszającymi dostawców usług płatniczych. Ze względu na charakter projektowanych zmian jak również na konieczność 

zapewnienia podmiotom - dostawcom usług płatniczych - odpowiedniego vacatio legis, przewiduje się wyznaczenie 14 dni 

na zgłoszenie uwag. Dostawcy usług płatniczych powinni mieć bowiem czas na dostosowanie swoich systemów 

informatycznych do nowych obowiązków sprawozdawczych. Takie zmiany wymagają czasu, zwykle są to okresy 

kilkumiesięczne. 

Projekt będzie przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi dostawców usług 

płatniczych, m.in. takich jak: 

Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego, Polskie Towarzystwo 

Gospodarcze, Krajowa Rada Spółdzielcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, 

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowy Związek Banków 

Spółdzielczych, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności - Związek Pracodawców, Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i 

Usług, Polska Izba Handlu, Poczta Polska. 

Projekt zostanie przekazany również w celu wyrażenia opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego 

Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Rzecznika Małych i Średnich 

Przedsiębiorców, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego i Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny bieżące) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 221 227 233 238 244 251 257 263 270 277 2481 

budżet państwa 0 221 227 233 238 244 251 257 263 270 277 2481 

JST 
0 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 0 

Wydatki ogółem 1,06 0,18 0,18 0,18 0,57 0,22 0,22 0,36 0,18 0,34 0 3,51 

budżet państwa 1,06 0,18 0,18 0,18 0,57 0,22 0,22 0,36 0,18 0,34 0 3,51 

JST 
0 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 0 

Saldo ogółem 
-1,06 220,82 226,82 232,82 237,43 243,78 250,78 256,64 262,82 269,66 277 2477,50 

budżet państwa 
-1,06 220,82 226,82 232,82 237,43 243,78 250,78 256,64 262,82 269,66 277 2477,50 

JST 
0 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 0 

Źródła finansowania  

Wydatki będą finansowane w ramach budżetu będącym w dyspozycji ministra właściwego do spraw 

budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych. Finansowanie zadania będzie odbywało się 

bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 



Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wydatki 

Odnosząc się do skutków wprowadzenia proponowanych rozwiązań dla budżetu państwa należy 

wskazać, że wdrożenie rozporządzenia CESOP (działania polegające na stworzeniu systemu IT, 

dostosowanie odpowiednich procedur i systemów IT, wykonanie połączenia krajowych systemów 

informatycznych do bazy CESOP) będzie miało wpływ na wydatki sektora finansów publicznych. 

Do wyliczenia i oszacowania kosztów przyjęto następujące założenia: 

W 2023 roku przewidziano inicjalny zakup w celu zabezpieczenia 4-letniego zapotrzebowania, w tym 

gwarancja i wsparcie na okres 4 lat. 

W 2027 roku przyjęto zakup kolejnej transzy na następne 4 lata oraz zawarcie umowy serwisowej 

(pogwarancyjnej) na 3 lata na sprzęt z pierwszego zakupu. 

W roku 2030 przyjęto zakup odtworzeniowy zasobów z 2023 roku w wyniku kilkuletniej eksploatacji. 

W kolejnym roku wchodzą koszty umowy pogwarancyjnej za sprzęt kupiony w 2027 roku. 

Koszty obejmują przestrzeń na dane operacyjne, przestrzeń na backup i licencje backupowe oraz 

utworzenie bloku z nowymi wirtualnymi serwerami (środowisko testowe i produkcyjne). 

Punktem wyjścia do projektowanego rozwiązania była szacowana wolumetria danych przekazywanych 

kwartalnie na podstawie szacunków opracowanych po stronie KE. 

Wydatki szacowane były metodą ekspercką wspólnie z zespołem IT resortu finansów. W szacunkach 

przyjęto założenia zbieżne ze wskaźnikami makroekonomicznymi. Dochody 

Komisja Europejska oczekuje, że wzrost dochodów z tytułu pobranego VAT przewyższy koszty 

inwestycyjne Komisji i organów podatkowych. Wartość sprzedaży internetowej między 

przedsiębiorstwami a konsumentami wyniosła w 2017 r. około 600 mld EUR. Zakładając zatem, 

że organy podatkowe będą w stanie ustalić wymiar straty VAT na poziomie 1 % tego obrotu, 

wygenerowałoby to na szczeblu UE-28 kwotę VAT równą 1,2 mld EUR (źródło: Wniosek 

DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych 

wymogów dla dostawców usług płatniczych COM(2018) 812 final, s. 11). 

Jednakże z szacunków KE wynika, że kwota 1,2 mld EUR to potencjalny zysk w budżecie Unii 

w związku z wprowadzeniem regulacji. Biorąc pod uwagę udział Polski w dochodach budżetu Unii na 

poziomie 3,56% i po przeliczeniu z zastosowaniem średniego kursu NBP*, zysk dla Polski w 

przypadku hipotetycznego obowiązywania regulacji w roku 2018 na podstawie danych z tego roku 

wyniósłby ok. 184 mln zł. 

Dla wyliczenia skutków dla Polski zastosowano następujące założenia i metodologię: 

1/ kwotę 1,2 mld EUR podzielono udziałem poszczególnych państw członkowskich w kwocie 

dochodów z VAT (1 135,4 mld EUR) za rok 2018. Udział ten dla Polski wyniósł: 3,56%; 

2/ skutek finansowy dla Polski, przy zastosowaniu ww. udziału oraz kursu EUR/PLN = 4,300*, został 

oszacowany na kwotę ok. 184 mln zł (=1 200 mln EUR x 3,56% x 4,300 zł). 

Po dokonaniu ekstrapolacji powyższej kwoty w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług 

konsumpcyjnych na lata 2024-2033 (do ekstrapolacji przyjęto wskaźniki z dokumentu „Wytyczne 

dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 

skutków finansowych projektowanych ustaw”, źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-

makroekonomiczna) oszacowano skutki budżetowe po stronie dochodów z VAT, które są przedstawione 

w tabeli.  

*średni kurs NBP na dn. 31.12.2018 r. (źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html) 

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 duże przedsiębiorstwa  

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/arch_a.html


niepieniężnym sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projektowane przepisy mogą spotkać się z pozytywną reakcją przedsiębiorców 

prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transgranicznego handlu 

elektronicznego. Zmiany te są bowiem nakierowane na zwalczanie 

nieprawidłowości związanych z VAT, co powinno poprawić pozycję gospodarczą 

rzetelnych przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze e-commerce, co 

jest szczególnie istotne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. W efekcie poprawie ulegnie również funkcjonowanie wspólnego 

rynku. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projektowane zmiany będą miały ograniczone skutki społeczne. Nie przewiduje 

się bezpośrednich skutków na rynku pracy, zatrudnienia oraz warunków pracy, na 

osoby starsze i niepełnosprawne. Przy czym można się spodziewać, że 

wprowadzenie obowiązków sprawozdawczych dla dostawców usług płatniczych 

wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie wspólnego rynku i zapewni uczciwą 

konkurencję w obszarze handlu elektronicznego, z czego odniosą korzyść 

przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem. Budżet państwa odniesie korzyści ze 

zwalczania oszustw związanych z VAT w e-handlu w postaci wyższych 

dochodów z tytułu tego podatku. Dodatkowe dochody przyniosą również korzyść 

społeczeństwu, ponieważ będzie można je zainwestować w usługi publiczne. 

Niemierzalne (dodaj/usuń) Niniejszy projekt nie przewiduje nałożenia na przedsiębiorców nowych 

obowiązków związanych bezpośrednio z opodatkowaniem VAT sprzedaży 

towarów i usług na rzecz konsumentów. 

Wprowadzenie obowiązków sprawozdawczych dla dostawców usług płatniczych 

wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie wspólnego rynku i zapewni uczciwą 

konkurencję w obszarze handlu elektronicznego, z czego odniosą korzyść rzetelni 

przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem w obszarze e-commerce, co jest 

szczególnie ważne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; 

Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do przechowywania danych, 

którymi już dysponują w celu wykonania transakcji płatniczych, jednakże 

przewiduje się, że projektowane zmiany będą wymagać poniesienia przez 

dostawców usług płatniczych dodatkowych nakładów na dostosowanie systemów 

informatycznych do nowych obowiązków. Nie jest jednak możliwe określenie 

jakiego rodzaju będą to zmiany dostosowawcze oraz oszacowanie kosztów tych 

zmian. Koszty po stronie dostawców usług płatniczych będą kwestią indywidualną 

i będą zależały przede wszystkim od skali działalności dostawcy usług 

płatniczych, posiadanych aktualnych rozwiązań informatycznych, obecnego 

sposobu gromadzenia i przetwarzania danych oraz od tego, czy zmian wymagać 

będzie jedynie część czy przykładowo cały system zarządzania. 

Niemniej jednak, zharmonizowany na poziomie UE standard przekazywania 

danych o płatnościach administracjom podatkowym zmniejszy ogólne obciążenie 

administracyjne tych dostawców (w porównaniu z obciążeniem wynikającym z 

konieczności przestrzegania zróżnicowanych regulacji krajowych). 

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: 
Projekt nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców 

płatności, jej przechowywania oraz udostępniania za pomocą standardowego formularza elektronicznego, w formacie 

xml. 

Proponowane przepisy nie powodują dodatkowych obciążeń administracyjnych poza tymi, które wynikają z potrzeby 

implementacji prawa unijnego. 

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 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub 

wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie 

wpływu 
Charakter proponowanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

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

Z uwagi na charakter proponowanych zmian nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. Możliwa ewaluacja efektów 

projektu będzie dotyczyła funkcjonowania w praktyce wprowadzonych rozwiązań prawnych. Należy mieć na uwadze, że 

prawidłowe funkcjonowanie implementowanych rozwiązań związane jest z funkcjonowaniem wspólnego rynku w ramach 

UE i jest w znacznej mierze uzależnione od tego, czy te rozwiązania zostaną w prawidłowy sposób wdrożone przez 

wszystkie państwa członkowskie UE. 

Z tego względu do przeprowadzenia rzetelnej ewaluacji implementowanych rozwiązań niezbędne jest dokonanie globalnej 

(unijnej) oceny ich funkcjonowania we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego należy oczekiwać, że taka ewaluacja 

zostanie przeprowadzona przez Komisję Europejską na podstawie uzyskanych od państw członkowskich informacji na 

temat funkcjonowania nowego systemu i na temat oszustw. Zasady dokonywania ocen okresowych i przedstawiania 

sprawozdań przez Komisję określono już w rozporządzeniu (UE) nr 904/2010 i dyrektywie 2006/112/WE. Zgodnie zatem z 

tymi obowiązującymi wymogami, na podstawie art. 59 rozporządzenia (UE) nr 904/2010, Komisja będzie przedstawiać 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co 5 lat sprawozdanie na temat funkcjonowania tego nowego narzędzia współpracy 

administracyjnej. 

Ponadto, zgodnie z art. 404 dyrektywy 2006/112/WE, raz na 4 lata Komisja będzie przedstawiać Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z funkcjonowania nowych wymogów dotyczących VAT, nałożonych na dostawców 

usług płatniczych. 

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

 

 


