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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Analiza przepisów regulujących podatek od towarów i usług, głównie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), pozwoliła na wskazanie regulacji (obszarów), które wymagają 

zmiany tak, aby rozliczanie tego podatku stało się łatwiejsze i mniej czasochłonne. Rozwiązania planowane w projekcie 

mają zatem głównie charakter upraszczający i są również odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców do Ministerstwa 

Finansów postulaty.  

Projekt usuwa wiele zbędnych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Wprowadza również 

rozwiązania, które znacznie ułatwią rozliczanie podatku VAT. Ponadto istnieje potrzeba uregulowania wprost w ustawie 

zasad, które wynikają wyłącznie z linii interpretacyjnej, co z kolei będzie skutkować zwiększeniem pewności prawa. 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie zapewniają również pełniejszą zgodność krajowych regulacji z prawem UE. 

Przedmiotowym projektem podjęto próbę rozwiązania/wyeliminowania m.in. następujących problemów (sytuacji): 

1. stosowanie proporcji i preproporcji 

Podatnicy, którym nie przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego, podlegają obowiązkom związanym ze 

stosowaniem prawa do odliczenia VAT na zasadach odliczenia proporcjonalnego. Przykładami takich obowiązków i 

ograniczeń są: wymóg dla określonych podatników, obowiązanych do stosowania współczynnika i prewspółczynnika, 

uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, proporcji do odliczenia podatku naliczonego, brak 

możliwości odliczenia 100 % podatku VAT u podatników, u których proporcja przekroczyła 98% a kwota VAT z tytułu 

dokonanych zakupów, która nie może zostać odliczona w skali roku wyniosła 500 zł lub więcej, wymóg dokonywania 

korekty rocznej odliczonego podatku, nawet jeżeli różnica między proporcją wstępną a ostateczną jest bardzo niewielka. 

Zaproponowane w projekcie zmiany w obszarze uproszczeń w stosowaniu proporcji i preproporcji mają na celu 

eliminowanie uciążliwych obowiązków dla wskazanych powyżej sytuacji.  

2. podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro 

Aktualnie status małego podatnika posiada podatnik podatku od towarów i usług,  u którego wartość sprzedaży (wraz z 

kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 

euro lub 45 000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających 

funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji. Spełnienie tego kryterium oznacza uzyskanie 

prawa do stosowania kasowego, zamiast powszechnie stosowanego memoriałowego, rozliczenia tego podatku oraz 

uzyskanie prawa do stosowania rozliczeń kwartalnych w VAT. Zmiana w tym zakresie polega na podwyższeniu limitu 

wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) do 2 000 000 euro. Spowoduje to zwiększenie liczby podatników uprawnionych 

do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.  

3. stosowanie kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie 

obcej 

Dotychczasowe zasady ustalania kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących nie były objęte regulacją 

ustawy o VAT, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej – co mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy 

korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przedmiotowy projekt adresuje wprost w ustawie tą kwestię 

i dodatkowo zaproponowane rozwiązanie stanowi znaczne uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie 

kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących. 

4. wymóg posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego 

Część podatników ponosi negatywne konsekwencje związane z wymogiem posiadania faktury dot. WNT przy odliczaniu 
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podatku naliczonego z tego tytułu. W praktyce obecne zasady skutkują „kredytowaniem” budżetu państwa podatkiem VAT 

przez podatników w okresie między zawitym terminem wskazanym w ustawie (3 miesiące od upływu miesiąca, w którym 

powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT), a momentem otrzymania faktury z tytułu dokonania WNT. Konieczne jest 

zatem uproszczenie warunków odliczania VAT przy dokonywaniu WNT. 

5. usługi zarządzania funduszami 

Obecnie zwolnieniu z VAT podlegają wyłącznie usługi zarządzania funduszami z siedzibą w Polsce. Prawo unijne obejmuje 

zwolnieniem również fundusze inwestycyjne z siedzibą w innych państwach członkowskich UE. Zasadnym jest zatem 

zapewnienie pełniejszej zgodności krajowych regulacji z prawem UE. 

6.   konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), 

wiążących informacji taryfowych (WIT) 

W chwili obecnej występuje duże rozproszenie organów załatwiających sprawy dotyczące wiążących informacji. Na chwilę 

obecną Krajowa Administracja Skarbowa umożliwia uzyskanie wiążącej informacji w czterech różnych organach: 

• Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu – właściwego w sprawach WIA (I instancja) 

• Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – właściwego w sprawach WIP i WIT (I instancja) oraz 

WIA (II instancja), 

• Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – właściwego w sprawach WIS (I i II instancja), 

• Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – właściwego w sprawach WIP i WIT (II instancja). 

Przedsiębiorcy mogą mieć zatem problemy z ustaleniem, który z organów jest właściwy do wydania danej wiążącej 

informacji, który jest właściwy do rozpoznania odwołania/zażalenia i który sąd jest właściwy do rozpatrzenia skargi. 

Ponadto z uwagi na rozproszenie organów zaangażowanych w wydawanie wiążących informacji nadzór nad zachowaniem 

jednolitości w obecnej sytuacji prawnej stał się bardziej czasochłonny i skomplikowany. Zachowanie jednolitości jest 

natomiast kluczowe z punktu widzenia zabezpieczenia interesów budżetu państwa oraz interesów przedsiębiorców. 

Konsolidacja obsługi wiążących informacji, czyli powierzenie tego zadania jednemu organowi, zapewni przedsiębiorcom 

uzyskanie informacji w jednym miejscu, za pośrednictwem tego samego organu, bez konieczności każdorazowego 

ustalania, który organ KAS jest właściwym dla uzyskania wiążącej informacji w pożądanym zakresie. Konsolidacja zadań 

sprzyjać będzie również zachowaniu jednolitości rozstrzygnięć klasyfikacyjnych, zabezpieczając budżet państwa oraz 

interesy przedsiębiorców. 

Konieczność wprowadzenia zmian proponowanych w niniejszym projekcie ustawy wynika również z potrzeby 

ujednolicenia systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIA i WIS, a więc informacji wydawanych 

zasadniczo na potrzeby transakcji krajowych. Proponowane zmiany mają za zadanie zbliżenie do siebie powyższych 

instytucji, tak aby system wiążących informacji zawierał jak najmniej różnic, a w efekcie aby był jak najprostszy dla 

podatnika. Zbieżność procedowania spraw dotyczących WIA i WIS będzie miała wymierny wpływ na podniesienie jakości 

wydawanych wiążących informacji w zakresie spraw podatkowych. Zatem celem niniejszych zmian jest takie 

ukształtowanie systemu podatkowego w obszarze wiążących informacji, aby był on jak najbardziej wydajny, przy 

zachowaniu wysokiej jakości wydawanych rozstrzygnięć. Intencją ustawodawcy jest wzmocnienie zasad szybkości i 

prostoty postępowania. 

Upraszczając dodatkowo procedurę wydawania WIS przedmiotowym projektem znosi się opłatę należną od wniosku o 

wydanie WIS w wysokości 40 zł.  

7. preferencje z tytułu importu towarów (zwolnienie od VAT) 

Wprowadza się możliwość zbycia przez uprawnionego członka personelu dyplomatycznego obcych placówek 

dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych samochodu osobowego lub innego pojazdu nabytego ze stosownymi 

zwolnieniami z podatku VAT  dowolnym osobom bez konieczności zwrotu podatku VAT, przed upływem 3-letniego 

okresu od dokonania importu tych pojazdów z uwagi na przesiedlenie uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w 

celu podjęcia pracy w służbie w innym państwie. Analogiczne rozwiązanie wprowadza się w przepisach ustawy – Prawo 

celne w odniesieniu do należności celnych przywozowych. 

8. wyeliminowanie wątpliwości w zakresie systemu TAX FREE 

Od 1 stycznia 2022 r. w systemie TAX FREE obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczne potwierdzanie 

przez organy celne wywozu towarów poza terytorium UE. Oznacza to, że co do zasady sprzedawca otrzymuje elektroniczne 

potwierdzenie wywozu towarów poza UE w dniu, w którym nastąpił ten wywóz. Aby uzyskać zwrot podatku w formie 

gotówkowej podróżny musi przyjechać ponownie do Polski w celu osobistego odbioru zwracanego podatku. W takim 

przypadku dokument, na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty 

podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu, sprzedawca co do zasady może otrzymać po terminie do złożenia 

deklaracji podatkowej pomimo posiadania już elektronicznego potwierdzenia wywozu. W konsekwencji do danej dostawy 



towarów sprzedawca nie może zastosować stawki 0%. Przedmiotowym projektem proponuje się wyeliminowanie 

wątpliwości co do możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej dla podróżnego w 

ramach systemu TAX FREE, w sytuacji gdy zwrot podatku podróżnemu nastąpił w formie wypłaty gotówkowej po upływie 

terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa. 

9. poprawa płynności finansowej firm 

Regulacje z zakresu mechanizmu podzielonej płatności ściśle określają katalog podatków i należności, jakiem mogą być 

regulowane środkami z rachunku VAT. Oznacza to, że dyspozycyjność tymi środkami jest ograniczona. Od 2019 r., 

zmniejszając ewentualne ryzyko pogorszenia się płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej 

dyspozycyjności, konsekwentnie katalog ten jest rozszerzany na kolejne podatki i opłaty. Przedmiotowym projektem 

proponuje się rozszerzenie o podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od 

środków spożywczych, zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji, podatek tonażowy, podatek od „małpek” 

oraz odsetki za zwłokę w tych podatkach i opłatach. 

Dodatkowo w przypadku zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni dla tzw. podatników bezgotówkowych, zwrot jest 

obwarowany szeregiem warunków, zapewniających bezpieczeństwo budżetu państwa. Uwzględniając informacje pozyskane 

po pierwszych okresach funkcjonowania tej preferencji podatkowej dotyczące spełnialności warunków zwrotu, oraz 

postulaty płynące w tym zakresie ze środowiska przedsiębiorców proponuje się liberalizację części warunków oraz 

wzmocnienie ram proceduralnych tego zwrotu. 

10. uproszczenie procedury uwolnienia się od odpowiedzialności przez „osoby trzecie” w sytuacji otrzymania płatności na 

rachunek VAT 

Obecnie uwolnienie się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie” jest możliwe poprzez dokonanie płatności na 

rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy lub przez zwrot otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od 

którego otrzymano płatność. W przypadku zmiany przez podatnika faktora procedura ta jest czasochłonna i zbędnie 

wydłuża przepływ środków VAT. Mając na uwadze powyższe proponuje się dodanie nowej możliwości uwolnienia się od 

odpowiedzialności, która mogłaby być stosowana właśnie w takiej sytuacji. 

11. zmiana w zakresie „przywilejów” wynikających z zastosowania mechanizmu podzielonej płatności  

Przedmiotowym projektem proponuje się korzystną zmianę w stosowaniu „przywilejów” wynikających z mechanizmu 

podzielonej płatności (niestosowanie sankcji VAT oraz podwyższonych odsetek od zaległości). Proponuje się aby w 

sytuacji kiedy płatność za fakturę realizowana przy zaangażowaniu faktora w ramach tzw. faktoringu odwrotnego dokonana 

zostanie w mechanizmie podzielonej płatności, nabywca (klient faktora) mógł korzystać z ww. szczególnych rozwiązań. 

12. mechanizm podzielonej płatności w grupie VAT 

W związku z wprowadzeniem do systemu podatku VAT nowego rodzaju podatnika jakim jest grupa VAT wprowadza się 

zmianę umożliwiającą przekazywanie środków między rachunkami VAT członka grupy a rachunkiem VAT przedstawiciela 

grupy VAT, który jest odpowiedzialny za rozliczenie z organem podatkowym. 

13. fakturowanie, raportowanie rozliczeń dotyczące fakturowania oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu 

kas rejestrujących 

Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są 

obowiązani dokonać wydruku dokumentów fiskalnych wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem 

paragonów fiskalnych, jak również faktur, które za zgodą nabywcy, są przesyłane w sposób z nim uzgodniony w postaci 

elektronicznej, w przypadku kas rejestrujących on-line. W ramach uproszczenia proponuje się zniesienie obowiązku 

drukowania dokumentów wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. raportów fiskalnych i dokumentów 

niefiskalnych wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Rozwiązanie to 

będzie dedykowane tylko w zakresie kas rejestrujących online, w tym kas mających postać oprogramowania tzw. 

wirtualnych. 

Dodatkowo w zakresie fakturowania zaproponowano rozwiązanie pozwalające na rezygnację z obowiązku odrębnego 

wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej zaliczki, w tym samym 

miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których tę zapłatę otrzymał. 

14. korekty deklaracji poza systemem OSS i IOSS 

Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS) następuje zasadniczo 

w bieżącej deklaracji, składanej w tym systemie. Jednakże w określonych sytuacjach (upływ 3 lat po terminie złożenia 

deklaracji oraz zaprzestanie korzystania z procedury szczególnej, zmiana państwa członkowskiego identyfikacji) korekta 

taka może być złożona wyłącznie bezpośrednio do państwa członkowskiego konsumpcji (poza systemem). Obecnie nie ma 

formalnej możliwości złożenia takiej korekty w Polsce, ponieważ brak jest wzoru korekty deklaracji, w której zagraniczny 

podatnik mógłby dokonać korekty. Proponuje się zatem wprowadzenie regulacji umożliwiających podatnikom, a w 

przypadku podatników reprezentowanych przez pośrednika – pośrednikowi, złożenie w przypadku transakcji rozliczanych 

uprzednio w systemie OSS/IOSS korekty deklaracji poza systemem OSS/IOSS oraz określenie wzorów elektronicznych 



deklaracji korygujących. 

Niniejszy projekt realizuje również wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19. Trybunał w 

powołanym wyroku uznał, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie stosowaniu obowiązujących w Polsce 

rozwiązań w zakresie 20% sankcji. Trybunał stwierdził, że tryb stosowania sankcji wykracza poza to, co jest niezbędne do 

realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym, gdyż 

sankcja VAT jest stosowana automatycznie, a przepisy nie dają organom podatkowym możliwości zindywidualizowania 

nałożonej sankcji (dostosowania do okoliczności danej sprawy). Niezbędna jest w tym zakresie zmiana przepisów 

polegająca na umożliwieniu organom podatkowym ustalania sankcji VAT w sposób zindywidualizowany uwzględniający 

konkretne okoliczności danej sprawy.  

 

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

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie ustawy jest m.in.: 

• zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji 

gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł, 

• wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie 

przekracza 2 punków procentowych, z uwzględnieniem nieznacznej wartości tej kwoty, 

• likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, proporcji do odliczenia 

podatku naliczonego, w to miejsce wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej 

proporcji, analogiczna zmiana wprowadzana również w zakresie preproporcji, 

• podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro, które wpłynie na zwiększenie liczby podatników 

uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT, 

• doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku gdy faktura została 

wystawiona w walucie obcej, 

• rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy 

odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu, 

• rozszerzenie zwolnienia od VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi na fundusze inwestycyjne z siedzibą w 

innych państwach członkowskich UE, 

• konsolidacja wydawania wiążących informacji poprzez wyznaczenie jako organu właściwego dyrektora Krajowej 

Informacji Skarbowej oraz ujednolicenie systemu podatkowego w obszarze dotyczącym wydawania WIS i WIA, 

• likwidacja opłaty za wniosek o wydanie WIS, 

• wprowadzenie możliwości odstąpienia samochodu osobowego lub innego pojazdu przed upływem 3 lat od dokonania 

importu tych pojazdów, w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby,  

dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie, 

jednakże pobyt członka personelu dyplomatycznego nie był krótszy niż 2 lat. Analogiczne rozwiązanie wprowadza się w 

przepisach ustawy – Prawo celne w odniesieniu do należności celnych przywozowych, 

• wyeliminowanie wątpliwości co do możliwości dokonywania korekt podatku należnego od dostawy towarów dokonanej 

dla podróżnego w ramach systemu TAX FREE, w sytuacji gdy zwrot podatku podróżnemu nastąpił w formie wypłaty 

gotówkowej po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której rozliczona została dana dostawa, 

• rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty, tj. 

podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od środków spożywczych (tzw. 

podatek cukrowy), zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej), opłatę 

od alkoholi małolitrażowych (tzw. od „małpek”) oraz podatek tonażowy, 

• liberalizacja warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych oraz wzmocnienie ram 

proceduralnych tego zwrotu, 

• wprowadzenie nowej procedury dla uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przy zmianie faktora, 

• zmiana w stosowaniu „przywilejów” wynikających ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy korzystaniu z  

tzw. faktoringu odwrotnego, 

• uregulowanie kwestii przekazywania środków między rachunkami VAT w grupie VAT, 

• uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia 



faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość  

rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników), 

• wprowadzenie przepisów umożliwiających składanie korekt deklaracji poza systemem OSS i IOSS bezpośrednio do 

Łódzkiego Urzędu Skarbowego, 

• umożliwienie organom nakładającym sankcję VAT obniżenie jej wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę 

naruszenia.  

Zakłada się, że poprzez wprowadzenie zaproponowanych rozwiązań prowadzenie działalności z punktu widzenia rozliczania 

podatku od towarów i usług będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne. 

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

Rozwiązanie w zakresie rezygnacji z obowiązku posiadania faktury dot. WNT stanowi rozwiązanie zbieżne z tym, które jest 

stosowane w 7 państwach członkowskich UE (Austria, Niemcy, Portugalia, Grecja, Litwa, Irlandia i Łotwa). Dalsze 4 państwa 

członkowskie (Czechy, Estonia, Szwecja, Finlandia) nie wymagają faktury, lecz inny dokument zastępczy, np. umowę 

cywilnoprawną, list przewozowy itp. Zatem zmiana ta wprowadzi rozwiązanie już stosowane przez co najmniej 7 innych 

państwach Unii (łącznie 11 państw całej UE nie wymaga posiadania faktury aby podatnik mógł odliczyć VAT od WNT).  

Co do konsolidacji i ujednolicenia wiążących informacji wskazać należy, że materia ta zależna jest wyłącznie od decyzji 

zainteresowanych państw, również w zakresie wydawania WIT i WIP. Zgodnie z Unijnym Kodeksem Celnym to państwo 

członkowskie przepisami krajowymi decyduje, który organ państwowy uzyska status organu celnego, upoważnionego do 

wydawania takich informacji.  

Przykładowo w zakresie WIP organami tymi są: 

Ministerstwo Finansów: Austria, Cypr i Litwa. 

Dyrekcje generalne ds. celnych (centralna administracja celna): Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Włochy. 

Wyznaczony regionalny urząd celny: Belgia, Czechy, Dania, Irlandia, Holandia, Niemcy i Słowacja. 

Natomiast w zakresie WIT są to: 

Ministerstwo Finansów: Austria, Chorwacja, Cypr, Litwa, Słowenia. 

Dyrekcje generalne ds. celnych (centralna administracja celna): Belgia, Bułgaria, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy. 

Wyznaczony regionalny urząd celny: Czechy, Dania, Irlandia, Holandia, Niemcy, Słowacja. 

Zaznaczyć jednak należy, że w większości krajów członkowskich udzielane są wyłącznie WIT oraz WIP, które wydawane są 

przez organy administracji celnej lub przez organ celny na poziomie Ministerstwa Finansów (jak wyżej). Jeżeli w niektórych 

krajach wydawane są inne wiążące informacje (w zakresie akcyzy, VAT), to kompetencje są podzielone. WIT i WIP co do 

zasady wydają wyłącznie władze celne, a w zakresie akcyzy i VAT właściwe są organy podatkowe. W Grecji funkcjonuje 

jeden ośrodek, w którym wydawane są wiążące informacje akcyzowe i VAT, przy czym ma on status organu celnego, 

ponieważ określenie stawki VAT lub akcyzy wymaga najpierw klasyfikacji taryfowej towarów. 

Zmiana dotycząca zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi została oparta na rozwiązaniu 

obowiązującym w ustawodawstwie Austrii. Również szereg innych państw członkowskich Unii Europejskiej (np. Czechy, 

Wielka Brytania, Grecja, Irlandia, Francja) wprowadza zwolnienie usług zarządzania specjalnymi funduszami 

inwestycyjnymi działającymi w innych państwach członkowskich. 

W kwestii faktur zaliczkowych oraz rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas 

rejestrujących przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących brak jest danych 

dotyczących uregulowań w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Kwestia stosowania kas rejestrujących nie 

podlega harmonizacji w ramach UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 



Podatnicy podatku od 

towarów i usług, tzw. 

podatnicy VAT czynni 

Podatnicy VAT czynni 

- 1 939 940 

 podmiotów 

 

 

 

 

Hurtownia danych SPR_VAT 

na 01.03.2022 r. 

 

 

 

 

 

Dostosowanie się podatników do 

proponowanych zmian. 

 

W zakresie zmian dotyczących 

mechanizmu podzielonej płatności 

projekt oddziałuje na podatników 

podatku VAT posiadających 

rachunek rozliczeniowy oraz 

powiązany z nim rachunek VAT. 
Oddziaływanie to ma pozytywny 

wpływ na płynność finansową 

poprzez rozszerzenie 

dyspozycyjności środków 

zgromadzonych na rachunkach 

VAT. Dodatkowo rozwiązanie to 

poprzez szersze wydatkowanie 

powinno spowodować 

zmniejszenie liczby składanych 

wniosków o uwolnienie środków z 

rachunku VAT.   

 

Projekt oddziałuje również na 

podatników VAT, którzy  

świadczą usługi faktoringowe oraz 

podatników korzystających z tego 

typu finansowania. Wprowadzane 

zmiany prowadzą do znacznego 

skrócenia procedury 

przekazywania środków pomiędzy 

rachunkami VAT w przypadku 

zmiany jednego faktora na innego. 

 

Projekt oddziałuje również na 

podatników dokonujących 

wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów. Wprowadzane zmiany 

przyczynią się do uproszczenia 

odliczania podatku z tego tytułu. 

 

Projekt również oddziałuje na 

podatników rozliczających 

transakcje w systemie  OSS i 

IOSS, umożliwiając składanie 

korekt deklaracji poza tymi 

systemami. 

 

Projekt ma bezpośrednie 

oddziaływanie na podatników 

dokonujących sprzedaży 

podróżnym w systemie TAX 

FREE. 

 

Projekt oddziałuje również na 

podatników odliczających VAT na 

zasadach odliczenia 



proporcjonalnego.  

 

Wprowadzane zmiany oddziałują 

na podatników stosujących 

rozliczenia w walutach obcych na 

fakturze. Wprowadzone zmiany 

uproszczą dokonywanie rozliczeń. 

Podmioty występujące o 

WIS, WIA, WIT oraz WIP 

Wiążące Informacje 

Stawkowe (WIS) – 

ilość decyzji wydanych 

w I instancji w: 

- roku 2020 - 8 689 

- roku 2021 - 4 215 

- od stycznia do maja 

2022 - 1 074 

Wiążące Informacje 

Akcyzowe (WIA) – 

ilość decyzji wydanych 

w:  

- roku 2020 - 155 

- roku 2021 - 99 

- od stycznia do maja 

2022- 49 

Decyzje odmawiające 

wydania WIA: 

- rok 2020 - 85 

- rok 2021 - 194 

- od stycznia do maja 

2022 - 93 

 

Wiążące Informacje 

Dane własne Kompleksowa obsługa wszystkich 

wiążących informacji przez jeden 

organ zapewni jednolitość, co 

sprzyja zabezpieczeniu interesów 

tych podmiotów, w tym w 

szczególności ich 

konkurencyjności na jednolitym 

rynku Unii Europejskiej. 



Taryfowe (WIT) – ilość 

wydanych decyzji w: 

- rok 2020 – 1499 

- rok 2021 – 1431 

- od stycznia do maja 

2022 – 603 

 

Wiążące Informacje o 

Pochodzeniu (WIP) – 

ilość decyzji wydanych 

w: 

- rok 2020 – 93 

- rok 2021 – 52 

- od stycznia do maja 

2022 - 43 

 

Członkowie personelu 

wszystkich obcych 

placówek dyplomatycznych 

i organizacji 

międzynarodowych, które 

mają siedzibę w Polsce 

Brak danych Brak danych Bezpośrednie na członków 

personelu dyplomatycznego, 

którzy dokonują importu  

samochodów osobowych lub 

innych pojazdów bez podatku 

VAT, a następnie zbywają te 

pojazdy osobom nieuprawnionym 

przed upływem 3-letniego okresu 

od ich importu z uwagi na 

konieczność wcześniejszego 

przesiedlenia w celu podjęcia 

pracy w służbie dyplomatycznej w 

innym państwie. 

Organy KAS Szef Krajowej 

Administracji 

Skarbowej 

 

 

 

Dyrektor Krajowej 

Informacji Skarbowej 

 

Dyrektor Izby 

Administracji 

Skarbowej we 

Wrocławiu i w 

Warszawie 

 Poprawa efektywności. Lepszy 

nadzór nad jednolitością 

wydawanych wiążących 

informacji. 

 

 

Przekazanie zadań do realizacji 

Dyrektorowi KIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Łódzki Urząd 

Skarbowy 

 

Dane własne Dodatkowe zadania w zakresie 

przetwarzania i analizy danych 

oraz kontroli. 

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednie oddziaływanie w 

związku z obsługą korekt 

składanych przez podatników 

rozliczających transakcje w 

systemie  OSS i IOSS. 

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



Projekt będzie przedmiotem konsultacji z organizacjami przedstawicielskimi przedsiębiorców i zostanie przekazany do 

partnerów społecznych m.in. takich jak:.  

Business Centre Club, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Konfederacja LEWIATAN, Polska Izba Biegłych 

Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, 

Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba 

Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek 

Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska 

Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Polska Izba 

Gazu Płynnego, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, Związek Pracodawców 

Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego Polskie Stowarzyszenie 

Przemysłu Tytoniowego;  Polski Związek Plantatorów Tytoniu; Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców; Związek 

Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy; Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa; Stowarzyszenie Naukowo 

Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego; Polska Rada Winiarstwa; Związek Pracodawców Przemysłu 

Piwowarskiego w Polsce - Browary Polskie; Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich; Polskie Stowarzyszenie 

Browarów Rzemieślniczych; Krajowa Izba Biopaliw; Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw przy Stowarzyszeniu 

Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego; Krajowa Izba Gospodarcza; Polska Izba Handlu; 

Fundacja Republikańska; Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego; Polskie 

Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego; Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego; Polska Izba 

Motoryzacji; Związek Dealerów Samochodów; Stowarzyszenie Komisów. 

Przebieg konsultacji i zgłaszane uwagi zostaną przedstawione w raporcie z konsultacji. 

Przedmiotowy projekt poprzedzony był tzw. pre-konsultacjami, które zostały przeprowadzone w okresie od 31 stycznia 2022 r. 

do 23 lutego 2022 r. Materiał zawierający omówienie zmian w zakresie uproszczeń rozliczania VAT wraz z propozycją 

zapisów został opublikowany na stronie www.gov.pl i był ogólnodostępny. Stanowisko co do udostępnionego materiału 

przedstawiło 18 podmiotów (m.in. Związek Banków Polskich, Pracodawcy Pomorza, Poczta Polska, Federacja 

Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy S.A., ZPPP Browary Polskie, 

KGHM Polska Miedź, POPiHN). Kierunek zaproponowanych zmian zyskał aprobatę podmiotów przedstawiających 

stanowisko. Zgłoszone uwagi najczęściej dotyczyły doprecyzowania zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur 

korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej (art. 31b do ustawy o VAT) oraz 

zmian w zakresie sankcji (art. 112b do ustawy o VAT). Uwagi zgłoszone w powyższym zakresie to głównie propozycje 

modyfikacji zaproponowanych rozwiązań. 

W wyniku przeprowadzonej analizy uwag oraz zgłoszonych dodatkowych postulatów, w przygotowanym projekcie ustawy: 

• uwzględniono sygnalizowane trudności ze stosowaniem zaproponowanych rozwiązań w zakresie zasad stosowania 

kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej (podatnik miałby stosować kurs 

przeliczenia waluty obcej w fakturze korygującej w zależności od przyczyny korekty oraz od skutku korekty, tj. 

zwiększającej lub zmniejszającej podstawę opodatkowania) i w efekcie tych postulatów zdecydowano się na dalej 

idące uproszczenie (podatnik zgodnie z propozycją w projekcie ustawy będzie stosował kurs przeliczenia waluty obcej 

w fakturze korygującej zastosowany do pierwotnego przeliczenia, bez względu na przyczynę i skutek korekty); 

• w wyniku zgłoszonych uwag modyfikacji uległy również regulacje w zakresie sankcji, które polegają na umożliwieniu 

organom nakładającym sankcję VAT obniżenie jej wysokości w sposób uwzględniający charakter i wagę naruszenia w 

sposób analogiczny do rozwiązań przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Po dokonanej 

zmianie obniżenie wysokości sankcji będzie uzależnione od okoliczności danej sprawy – organ będzie miarkował 

wysokość sankcji, a dotychczasowa wysokość sankcji będzie potencjalnie najwyższą. Doprecyzowane rozwiązania 

zmierzają do większego uproszczenia oraz pełniejszej implementacji wyroku TSUE C-935/19; 

• zdecydowano się na dalsze uproszczenia w zakresie odliczania VAT oraz korekt podatku naliczonego, m.in. likwidacja 

obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu, proporcji i preproporcji odliczenia 

podatku naliczonego dla określonych podatników, obowiązanych do stosowania współczynnika i prewspółczynnika i 

wprowadzenie wymogu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji lub preproporcji; 

• doprecyzowano możliwości korzystania przez podatnika z przywilejów wynikających ze stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności; 

• zdecydowano się na dalsze uproszczenia w zakresie fakturowania oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu 

kas rejestrujących – m.in. przez doprecyzowanie przepisów dotyczących paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej 

(e-paragon) oraz usprawnienie i przyspieszenie procesu rozpatrywania wniosku o zwrot kwoty wydanej na zakup kasy 

rejestrującej (przyznanie zwrotu kwoty bez konieczności wydania decyzji, jeśli kwota zwrotu nie budzi wątpliwości); 

• zaproponowano uproszczenie zasad systemu TAX FREE – uproszczenie korekt podatku należnego od dostawy 

rozliczonej w ramach TAX FREE gdy zwrot podatku podróżnemu nastąpił w gotówce. 



6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

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

Dochody ogółem 0,00 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -1,80 

budżet państwa 0,00 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -1,80 

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST 
            

pozostałe jednostki (oddzielnie) 
            

Saldo ogółem 0,00 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -1,80 

budżet państwa 0,00 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 -1,80 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Projekt nie będzie miał wpływu na wydatki sektora finansów publicznych. Szacuje się, że 

zniesienie opłaty za wydanie WIS może spowodować ubytek dochodów budżetu państwa na 

poziomie ok. 1,8 mln zł w perspektywie 10 lat. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wprowadzone zmiany w ustawie będą miały zróżnicowany charakter. Nie przewiduje się, aby 

miały one istotny wpływ na dochody sektora finansów publicznych, w tym na budżety JST, gdyż w 

większości mają charakter upraszczający i doprecyzowujący.  

Zmiany w zakresie ustalenia proporcji odliczenia VAT mogą mieć wpływ na dochody z tytułu 

podatku od towarów i usług. Oszacowanie skutków budżetowych w tym przypadku nie jest 

możliwe z uwagi na trudną do przewidzenia indywidualną sytuację poszczególnych podatników.  

Zniesienie opłaty za wydanie WIS może skutkować zmniejszeniem dochodów budżetu państwa 

o ok. -0,18 mln zł rocznie. Do oszacowania skutków tej zmiany wykorzystano dane nt. dochodów 

budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie WIS za 2022 r.  

Podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika do 2 000 000 euro wpłynie na zwiększenie 

liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w 

VAT co może spowodować przesunięcie dochodów z podatku VAT o ok. 229 mln zł, w rezultacie 

może to skutkować jednorazowym zmniejszeniem dochodów z tytułu podatku od towarów i usług 

o tę kwotę w roku wprowadzenia ww. zmiany. 

Podwyższenie limitu do 2 mln euro może objąć ok. 39,7 tys. podatników VAT /źródło: Hurtownia 

danych SPR_VAT - pobranie 8.11.2021 r./ 

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 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań określonych w projekcie ustawy, poprzez 

ograniczenie biurokracji oraz zwiększenie pewności prowadzenia działalności 

gospodarczej, pozytywnie wpłynie na przedsiębiorczość, w tym na duże 

przedsiębiorstwa.   



sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Z uwagi na upraszczający charakter projektowanych przepisów przewiduje się 

pozytywny wpływ projektu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Regulacje ograniczające biurokrację i zwiększające pewność prowadzenia 

działalności gospodarczej będą miały zastosowanie również do tego sektora, co 

bezpośrednio pozytywnie wpłynie na konkurencyjność i przedsiębiorczość. 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe oraz na osoby 

starsze i 

niepełnosprawne 

Projekt nie będzie miał bezpośredniego wpływu na rodzinę, obywateli, 

gospodarstwa domowe, osoby starsze i niepełnosprawne. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach 

gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej pozytywnie oddziałuje na 

przedsiębiorczość (zarówno w obszarze dużych przedsiębiorstw jak też MŚP (w tym mikro). Zmiana ta 

powinna bowiem przyczynić się do zwiększenia pewności prowadzenia działalności gospodarczej. 

Dotychczas materia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co mogło sprzyjać niepewności prawa 

u podatników. 

Zmiany w zakresie sankcji VAT będą również pozytywnie oddziaływać na sytuację przedsiębiorców, 

gdyż prowadzą do realnego obniżenia wysokości sankcji przy uwzględnieniu okoliczności danej 

sprawy. 

Korzystna będzie zmiana polegająca na uproszczeniu warunków odliczania VAT przy dokonywaniu 

WNT. Część podatników ponosi negatywne konsekwencje związane z wymogiem posiadania faktury 

dot. WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. W praktyce obecne zasady skutkują 

„kredytowaniem” budżetu państwa podatkiem VAT przez podatników w okresie między zawitym 

terminem wskazanym w ustawie (3 miesiące od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek 

podatkowy z tytułu WNT), a momentem otrzymania faktury z tytułu dokonania WNT. Wprowadzane 

rozwiązanie stanowi zatem uproszczenie warunków i będzie miało korzystny skutek finansowy dla 

podatników. 

Korzystnym dla przedsiębiorców pod względem finansowym rozwiązaniem jest odstąpienie od 

pobierania opłaty za wydanie WIS. 

Korzystna będzie konsolidacja wiążących informacji, która zapewni kompleksową realizację usługi 

publicznej w jednym organie, co wpłynie również na ograniczenie biurokracji. Rozwiązanie to sprzyjać 

będzie również zachowaniu jednolitości rozstrzygnięć taryfikacyjnych, co zapewni konkurencyjność 

przedsiębiorstw przede wszystkim z uwagi na obciążenia celne i podatkowe oraz zwiększy pewność 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Korzystnym dla podatników jest wprowadzane zwiększenie dyspozycyjności środków zgromadzonych 

na rachunku VAT. Rozszerzenie możliwości regulowania tymi środkami dodatkowych podatków i 

opłat pozytywnie wpłynie na płynność finansową podatników. 

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 

x zmniejszenie liczby dokumentów  

x zmniejszenie liczby procedur 

x 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.  

x tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz Przykładowo regulacją zmniejszającą liczbę procedur jest zastąpienie wymogu uzgadniania prognozy 

proporcji i sporządzania protokołu przez naczelnika urzędu skarbowego, zawiadomieniem naczelnika 

urzędu skarbowego o przyjętej proporcji. Oznacza to samodzielne ustalanie proporcji prognozowanej 



przez podatnika. Stanowi to zatem istotne odformalizowanie procedury ustalania proporcji wstępnej. 

Rozwiązaniem zmniejszającym liczbę dokumentów jest zmiana w zakresie fakturowania - rozwiązanie 

pozwalające na rezygnację z obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik 

otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej zaliczki, w tym samym miesiącu, w którym dokonał 

czynności, na poczet których tę zapłatę otrzymał. 

Zmniejszenie liczby dokumentów wywoła również zniesienie obowiązku drukowania dokumentów 

wystawionych przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych 

wystawionych przez podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy ich zastosowaniu. Rozwiązanie 

to będzie dedykowane tylko w zakresie kas rejestrujących online, w tym kas mających postać 

oprogramowania tzw. wirtualnych. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt 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 Projekt nie będzie miał wpływu na ww. obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Zgodnie z projektem ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. z przewidzianymi wyjątkami. 

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 projektu. Ewaluacja efektów projektu będzie 

dotyczyła funkcjonowania w praktyce wprowadzonych rozwiązań prawnych. 

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

Brak.  

 


