
ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI 

 

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU – zmiany będące konsekwencją implementacji DYREKTYWY RADY (UE) 2020/284 

 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 2 W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, 835, 1079, 1301 i 1488) wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 2 pkt 1 dotyczy art. 35 ust. 3 

pkt 1 lit. g ustawy o Krajowej 

Administracji Skarbowej 

1) w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w 

brzmieniu: 

„g) ewidencji, o której mowa w art. 110b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług;” 

Zgodnie z art. 24b ust. 2 rozporządzenia 904/2010 wprowadzonego rozporządzeniem 

2020/283 państwa członkowskie/administracje podatkowe nie są zobowiązane do 

przechowywania danych dotyczących płatności we własnym systemie. 

Rozporządzenie dopuszcza jednak możliwość przechowywania tych danych przez 

państwa członkowskie („może przechowywać dane”). W związku z tym każda 

administracja podatkowa może zdecydować, czy chce przechowywać dane do 

własnego użytku, czy też nie. 

Polska korzystając z tej możliwości wprowadza zmiany w ustawie o Krajowej 

Administracji Skarbowej poprzez dodanie w art. 35 w ust. 3 w pkt 1 lit. g, wskazującej, 

że Centralny Rejestr Danych Podatkowych służy do gromadzenia i przetwarzania 

ewidencji, o której mowa w art. 110b ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na fakt, że w 

centralnym systemie CESOP dane będą przechowywane przez okres 5 lat od 

zakończenia roku, w którym państwa członkowskie przekazały informacje do 

systemu, należy w polskim systemie zapewnić przechowywanie danych jak w 

systemie centralnym, tj. 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin 

udostępnienia tych danych, poprzez uwzględnienie w ustawie odpowiedniego 

przepisu. Przechowywanie danych jest niezbędne dla polskiej administracji 

podatkowej dla celów analitycznych i dowodowych. 

Art. 2 pkt 2 dotyczy art. 47b 

ustawy o Krajowej Administracji 

Skarbowej 

2) art. 47b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W przypadku danych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 1 lit. g, okres przetwarzania 

danych osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dane te 

zostały przekazane.”. 

 

Z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień dodatkowo w celu wprowadzenia 

rozwiązania dotyczącego przechowywania tych danych i ich usuwania zmieniono 

brzmienie art. 47b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Przewiduje się, że 

dane zgromadzone i przetwarzane na podstawie dodanej w ust. 3 w pkt 1 lit. g będą 

przechowywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez 5 lat, licząc od 

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin udostępnienia danych 

wynikających z ewidencji. 

 


