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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zmiany dokonane ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw2 w przepisach w zakresie tzw. pakietu paliwowego w VAT (art. 103 ust. 5a ustawy o VAT) 

wprowadziły terminy zapłaty podatku w zależności od tego czy i kiedy wystawiono fakturę. Obecny wzór 

deklaracji VAT-14 nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury. Powoduje to, że w przypadku wpłaty 

dokonanej po upływie 5 dni od daty transakcji, automatycznie naliczane są odsetki za zwłokę, które nie zawsze 

są należne. Brak informacji o dacie wystawienia faktury może utrudniać organom ustalenie prawidłowego 

terminu płatności dla poszczególnych transakcji wykazanych w tej deklaracji. W niektórych przypadkach 

konieczna jest ręczna weryfikacja i wyjaśnianie z podatnikami czy wpłaty podatku następowały w terminie. 

Dodatkowo w związku z uchyleniem z dniem 13.02.2023 r. ww. ustawą zmieniającą art. 103 ust. 5b ustawy o 

VAT, objaśnienia do obowiązującego wzoru deklaracji będą zawierały odniesienia do przepisów, które zostały 

uchylone. 

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

Określenie nowego wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i 

usług (VAT-14), którego integralną częścią jest załącznik VAT-14/A. 

W nowym wzorze deklaracji VAT-14 proponuje się dodanie w sekcji b załącznika VAT-14/A po kolumnie f 

„Data transakcji” kolumny g w nowym brzmieniu „Data wystawienia faktury (dzień-miesiąc-rok)”. Ponadto, w 

objaśnieniach do załącznika VAT-14/A w pkt 2) proponuje się dodanie objaśnień do utworzonej kolumny g, 

zgodnie z którymi w kolumnie g należy wpisać datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości 

dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego 

nabycia; w przypadku nieposiadania informacji o dacie wystawienia faktury, kolumny g nie wypełnia się. 

Dodatkowo, w załączniku VAT-14/A i objaśnieniach do niego dokonano zmian dostosowawczych będących 

konsekwencją dodania kolumny g, polegających na zmianie oznaczeń literowych. 

W objaśnieniach do deklaracji proponuje się również dodanie odwołania do art. 103 ust. 5ac ustawy o VAT 

oraz usunięcie odwołania do uchylanego art. 103 ust. 5b tej ustawy. 

Dodatkowo, we wzorze deklaracji VAT-14 zostaną uaktualnione publikatory przywołanych ustaw i zmieniona 

                                                           
1 Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm. 
2 Dz. U. poz. 2427. 
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zostanie treść pouczenia w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2023 r. przepisów wprowadzających 

nowe rozwiązania dotyczące grup VAT3, aby nie było wątpliwości, że deklaracja stanowi podstawę do 

wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT, w przypadku niewpłacenia w 

obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej 

wysokości. 

Różnica między dotychczasowym a projektowanym rozporządzeniem ma zatem charakter głównie techniczny 

i polega na zmianie wzoru deklaracji VAT-14. 

Nowy wzór deklaracji ułatwi podatnikom podatku od towarów i usług wykonywanie obowiązku podatkowego. 

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

Materia regulowana przedmiotowym rozporządzeniem nie jest regulowana w prawie wspólnotowym i nie 

podlega harmonizacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług, tzw. 

podatnicy VAT 

składający deklaracje 

VAT-14. 

 

100 podatników  

(stan na dzień 

10.01.2023 r.) 

Hurtownia SPR Podatnicy objęci tzw. 

pakietem paliwowym, 

zobowiązani do określonych 

we wzorze deklaracji VAT-14 

oraz w jej integralnym 

załączniku  

VAT-14/A obowiązków 

informacyjnych. 

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

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami 

zewnętrznymi. Tekst projektu zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego 

Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z § 52 uchwały nr 190 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów4. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10) 

Dochody ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Wydatki ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Saldo ogółem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

budżet państwa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

JST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                           
3 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). 
4 M.P. z 2022 r. poz. 348. 



Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projekt rozporządzenia nie powoduje skutków finansowych dla jednostek sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, polegających na zwiększeniu wydatków lub zmniejszeniu dochodów 

tych jednostek w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

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  

2017 r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

Zmiana wzoru deklaracji VAT-14 nie wpływa na funkcjonowanie  

przedsiębiorców (dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorców). 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projekt rozporządzenia nie wpływa na sytuację ekonomiczną i 

społeczną rodziny, obywateli, gospodarstw domowych, w tym osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Z uwagi na charakter projektowanych przepisów rozporządzenia, nie przewiduje się 

wpływu projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

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 

 

 



9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter regulacji. 

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 regulacji nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r. 

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

Ze względu na przedmiot regulacji nie jest przewidziana ewaluacja projektu, tym samym nie przewiduje się 

stosowania mierników dla tej ewaluacji. 

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

Brak załączników. 

 


