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1. Podzielona płatność (split payment). 

 
Akt prawny: 

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw 

dostępna na stronie: http://www.sejm.gov.pl 

Niezakończone prace nad ustawą: 

- Dnia 09.11.2017 r. - ustawa uchwalona na posiedzeniu sejmu, 

- Dnia 10.11.2017 r. - ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. 

 

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. 

Z najnowszych doniesień prasowych (Gazeta Prawna, „Podatki w 2018 roku. Oto 10 

najważniejszych zmian” - artykuł z dnia 03.12.2017 r.) wynika, że: 

 „Nie 1 stycznia, nie 1 kwietnia, a prawdopodobnie lipiec. To, jak wynika z najnowszych 

informacji, możliwa data wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadza 

mechanizm podzielonej płatności dla vatowców”.  

http://www.sejm.gov.pl/


ul. Gen. W. Sikorskiego 2 

65-454 Zielona Góra 

 
tel.: +48 68 456 07 00 

fax :+48 68 456 07 01 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-
administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze 

 

Izba Administracji Skarbowej 

w Zielonej Górze 

Ustawa zmieniająca dodaje do ustawy o podatku od towarów i usług 

przepisy art. 108a-108e, które będą regulować zasady stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności. 

 

Cel wprowadzenia zmian: 

Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że podstawowym celem 

wprowadzenia split payment jest tzw. uszczelnienie podatku VAT, 

zapewnienie większej stabilności wpływów z tego podatku i 

przeciwdziałanie unikaniu płacenia daniny. 
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Na czym polega podzielona płatność podatku VAT? 

 

Podzielona płatność, czyli zapłata na dwa rachunki: 

Istota tego rozwiązania polega na tym, że jedna płatność (jeden 

przelew) za nabyty towar lub usługę będzie rozdzielana 

(automatycznie przez system bankowy) na dwa rachunki. Zapłata 

odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie wpływała na 

rachunek rozliczeniowy dostawcy. Pozostała zapłata odpowiadająca 

kwocie podatku VAT, trafiać będzie na specjalny rachunek bankowy 

dostawcy – rachunek VAT, który będzie nieodpłatnie utworzony i 

prowadzony przez bank. 
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Rachunek VAT 

Definicja rachunku VAT:  

Zgodnie z projektowanym art. 2 pkt 37 ustawy o VAT:  

„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rachunku VAT – rozumie 

się przez to rachunek VAT, o którym mowa w:  

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1876), 

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065).” 
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Podmioty, które będą stosować mechanizm podzielonej 

płatności: 

 
W art.108a ust. 1 ustawy o VAT wskazano generalną zasadę, zgodnie z którą: 

„Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy 

dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą 

zastosować mechanizm podzielonej płatności”. 

Oznacza to, że mechanizm ten będzie dobrowolny i znajdzie zastosowanie 

wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami 

podatku od towarów i usług. 

 

Uwaga 

O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decydować będzie 

nabywca towaru (usługi) będący podatnikiem podatku w rozumieniu 

ustawy o VAT. 
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Stosownie do art. 108a ust. 2 ustawy o VAT zastosowanie 

mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:  

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;  

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości 

sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na 

rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek 

VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 
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Zgodnie z art. 108a ust. 3 ww. ustawy zapłata z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych 

polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez 

bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, 

przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie 

podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:  

1)  kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku 

wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie 

podzielonej płatności;  

2)  kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży 

brutto;  

3)  numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; 

4)  numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku. 
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Dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT: 

 

Projekt nie ingeruje w konstytucyjne prawo własności. Zarówno sam 

rachunek VAT, jak i środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały 

czas środkami należącymi do podatnika od towarów i usług. Podatnik 

będzie miał możliwość dysponowania tymi środkami według swojego 

uznania, choć na ograniczone cele, tj: 

- zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub 

- zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej 

od swojego kontrahenta. 
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Wniosek w sprawie przekazania środków: 

W niektórych przypadkach w związku z powyższym będzie 

dochodziło do kumulowania środków zgromadzonych na rachunku 

VAT. W projekcie ustawy przewidziano w takich sytuacjach prawo 

podatnika do wystąpienia z wnioskiem (pisemnym, uzasadnionym) o 

dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na 

jego rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności 

gospodarczej.  

 

Zgodnie z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT na wniosek podatnika 

naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, 

zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez 

podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy 

albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

dla których jest prowadzony ten rachunek VAT.  
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Tryb rozpatrzenia wniosku w sprawie przekazania środków: 
Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia 

otrzymania wniosku. W postanowieniu określa wysokość środków, jaka ma 

zostać przekazana. 

Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT: 

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku – w 

wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji; 

2)  w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a)  zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, 

w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań 

z tytułu podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, 

które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub 

b)   wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe. 
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Uprawnienia podatników stosujących mechanizm podzielonej 

płatności lub korzystających z tzw. rachunku VAT: 
Art. 108c i d projektu ustawy o VAT  przewiduje system zachęt dla tych 

podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu 

mechanizmu podzielonej płatności, do których zaliczyć należy: 

- brak odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe 

dostawcy, o której mowa w art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, przewidzianej 

dla nabywców kilku grup towarów (wymienionych w załączniku nr 13 do 

ustawy o VAT, tj. m.in. wyroby stalowe, paliwa, niektóre rodzaje sprzętu 

elektronicznego) – art. 108c ust. 1,  

- brak zastosowania sankcji w VAT, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 

1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c ustawy o VAT z tytułu nierzetelnego 

rozliczenia podatku VAT oraz wystawienia tzw. „pustych faktur” - art. 108c 

ust. 1, 

do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z faktury 

VAT zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
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- rezygnacja z stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (który ustanawia 

podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości 

w podatku od towarów i usług) w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, 

wynika z 95% faktur, które zostały zapłacone przy użyciu mechanizmu split 

payment – art. 108c ust. 2. 

 

Jednakże zachęty, przewidziane w art. 108c ust.1 i 2 ustawy o VAT nie będą 

stosowane, w przypadku gdy podatnik wiedział, że faktura zapłacona z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

- została wystawiona przez podmiot nieistniejący,  

- stwierdza czynności, które nie zostały dokonane,  

- podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością,  

- potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art.83 

Kodeksu cywilnego. 

(Art. 108 c ust. 3 ustawy o VAT). 
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Do kolejnych zachęt skierowanych do podatników korzystających z Rachunku 

VAT zaliczyć należy: 

- możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty 

złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków -art. 87 ust. 6a, 

- obniżenie wysokości podatku do zapłaty (wg ustalonego wzoru), w 

przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem 

zapłaty.  
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2. Zmiany dotyczące kas fiskalnych. 
 

2.1. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku 

ewidencji. 
Akt prawny: 

Projekt z dnia 27.11.2017 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w 

sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu 

kas rejestrujących, dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i jest 

przedłużeniem analogicznego rozporządzenia obowiązującego do końca 2017 

r. tj. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w 

sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 

rejestrujących (Dz. U. poz. 2177). 

http://www.rcl.gov.pl/
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Zgodnie z § 2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia:  

 

„Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku 

podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., 

czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia”. 
 

Usługi objęte zwolnieniem są zawarte w załączniku do rozporządzenia. Jak 

zwrócono uwagę w uzasadnieniu do projektu uzasadnienia, są analogiczne jak 

w bieżącym roku.  

Obejmują m.in.: Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, 

z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni 

(PKWiU ex 01.62.10.0) (pkt 1 załącznika do rozporządzenia) oraz niektóre 

usługi transportowe, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem 

ścieków, większość usług pocztowych i kurierskich, usługi noclegowe 

świadczone przez obozowiska dla dzieci itd. 
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Krótsza lista zwolnień 

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia: "wśród 

czynności wymienionych w załączniku nie znalazły się jednak usługi 

w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez 

banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo–kredytowe, które 

korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w związku z poz. 25 

załącznika do rozporządzenia 2017 r.". 

Ponadto obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas, bez 

względu na poziom osiąganych obrotów, objęto usługi kulturalne i 

rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia 

cyrkowe, a także usługi związane z rozrywką i rekreacją - 

wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków 

rozrywki, na dyskoteki i sale taneczne. 
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Zwolnienie z uwagi na wysokość obrotu 

 

W rozporządzeniu proponuje się utrzymanie na dotychczasowym 

poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów 

kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą 

(dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania 

czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników 

ryczałtowych w danym roku podatkowym).  
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2.2. Kasy fiskalne on-line. 

 

Akty prawne: 

- Projekt z 18 września 2017 r. nowelizacji ustawy o podatku od                     

towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach. 

- Projekt z 17 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i 

Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, 

którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. 

 

Ww. projekty są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

  

http://www.rcl.gov.pl/
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Główne założenia projektowanych zmian: 

 

Projekt zakłada wprowadzenie najprawdopodobniej już od 2018 r. 

zupełnie nowych rozwiązań dotyczących kas rejestrujących zwanych 

potocznie fiskalnymi. Stopniowo mają być wprowadzane kasy fiskalne 

on-line z możliwością automatycznego przesyłania informacji do 

Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej. Kasy starych typów mają zniknąć ostatecznie 

do końca 2022 roku.  
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Kasy fiskalne online - jak ma to wyglądać? 

Projekt ten przewiduje utworzenie centralnego systemu  informatycznego 

prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zwanego 

„Centralnym Repozytorium Kas” (CRK). 

Wszystkie nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność 

umożliwiającą automatyczne i bezpośrednie przesyłanie informacji do CRK. 

Oznacza to, że kasa będzie fiskalizowana w momencie jej połączenia z CRK i 

za pośrednictwem sieci teleinformatycznej będzie przesyłała dane o 

transakcjach.   

Przesyłane informacje będą dotyczyły każdej zaewidencjonowanej transakcji z 

danymi o: wysokości obrotu i kwocie podatku należnego, stawce VAT, 

rodzaju towaru/usługi, czasu i miejsca instalacji urządzenia.  

Jeśli chodzi o dane nabywcy to dane te będą w pełni anonimowe. 

  



ul. Gen. W. Sikorskiego 2 

65-454 Zielona Góra 

 
tel.: +48 68 456 07 00 

fax :+48 68 456 07 01 

http://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-
administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze 

 

Izba Administracji Skarbowej 

w Zielonej Górze 

 

 
Projekt dopuszcza możliwość używania kas wynajmowanych, leasingowanych 

lub wydzierżawionych.  

Dodatkowo wzrasta ulga na zakup kasy. Będzie można odliczyć od podatku 

VAT  kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas nabytych w związku z 

powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej 

ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 1000 zł,  zamiast 

dotychczasowych 700 zł.  

Minimalny wymagany czas wykorzystywania kasy wzrasta z 3 do 4 lat. 
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Obowiązki podatnika: 

Na podatniku będzie ciążył obowiązek zapewnienia ciągłego połączenia kasy z 

siecią teleinformatyczną. Jeśli podatnik będzie miał czasowy, przejściowy 

problem z łącznością, to ma obowiązek przesłania danych niezwłocznie po 

ustaniu problemu. Jeśli problem z dostępem jest stały i wynika jest stały i 

wynika np. z charakteru prowadzonej działalności, to przedsiębiorca będzie 

musiał uzyskać zgodę od naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie 

danych do CRK w określonych odstępach czasu. 
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Ewolucja czy rewolucja? 

Projekt dopuszcza stosowanie kas rejestrujących dotychczas używanych, 

jednakże mają być one stopniowo wycofywane z użycia, jak określa 

ustawodawca w sposób ewolucyjny. W pierwszej kolejności projekt wyklucza z 

użycia kasy z kopią papierową. Przede wszystkim oznacza to, że kasy te nie 

będą mogły mieć wymienionej pamięci fiskalnej po zapełnieniu. Spowoduje to 

samoistną, stopniową eliminację kas papierowych, które będą musiały być 

wymienione albo na kasy elektroniczne, albo na kasy nowego typu. 

 

Ponadto projekt ogranicza okres ważności potwierdzeń wydanych na podstawie 

przepisów dotychczasowych:  

- dla kas z kopią papierową – do 31.12.2018 r., 

- dla kas z elektronicznym zapisem kopii – do 31.12.2022 r. 

Daty te mają stanowić okres przejściowy, który pozwoli zarówno podatnikom, 

jak i producentom sprzętu płynnie przejść ze starego systemu na nowy. W 

przeciągu 5 lat wszystkie kasy rejestrujące będą kasami nowego typu. 
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Dodatkowo dla wybranych branż wprowadzono sztywne daty wymuszające 

wymianę: 

Od 1 stycznia 2019 roku: 

- usługi motoryzacyjne oraz wulkanizacyjne 

- sprzedaż paliw (benzyna, olej napędowy, gaz) 

Od 1 lipca 2019 roku: 

- usługi gastronomiczne 

- usługi budowlane 

Od 1 stycznia 2020 roku: 

- usługi fryzjerskie 

- usługi kosmetyczne i kosmetologiczne 

- usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania 

- usługi fitness. 
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3. Pozostałe nowelizacje przepisów uszczelniające VAT: 

 

 

3.1. Faktura tylko na podstawie paragonu zawierającego NIP kupującego 

 

Akt prawny: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - 

Prawo o miarach – dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji (www.rcl.gov.pl). 

 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

  

http://www.rcl.gov.pl/
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Zgodnie z projektowanym nowym art. 106b ust. 4 ustawy o VAT w przypadku 

sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę 

wystawia się na rzecz nabywcy towarów i usług będącego 

podatnikiem, wyłącznie jeżeli paragon dokumentujący tę sprzedaż zawiera 

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej. 

 

Zatem, gdy kupujący, który jest podatnikiem VAT będzie chciał otrzymać fakturę 

do paragonu, który otrzymał przy zakupie towarów lub usług, to będzie musiał 

wcześniej dopilnować, by na tym paragonie znalazł się jego NIP. Sprzedawca 

nie będzie mógł wystawić faktury z paragonu, jeżeli na tym paragonie nie 

będzie NIP-u nabywcy. 
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Cel zmian: 

Jak deklarują przedstawiciele Ministerstwa Finansów celem tej nowości jest 

uniemożliwienie wystawiania faktur do paragonów, które nie zostały wystawione 

dla nabywcy występującego o wystawienie faktury. 

 

Jest to reakcja na zauważony przez organy skarbowe proceder polegający na 

wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione podmioty, w zamian za korzyść 

majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nie 

odebranych przez klientów. Na podstawie wystawionych faktur podmioty te 

dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów 

lub usług, i jednocześnie zawyżają swoje koszty podatkowe. 
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3.2. Wykaz podatników VAT czynnych. 

 

Akt prawny: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 20 września 2017 r. - dostępny na stronie 

internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) - Projekt obecnie 

jest na etapie opiniowania. 

 

Projekt ten zakłada dodanie w art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) ust. 15-19 regulujących zasady 

prowadzenia wykazu podatników VAT czynnych.  

Nowelizacja wejdzie w życie po 6 miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw.  

 

 

 

http://www.rcl.gov.pl/
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 Istota oraz cel wprowadzenia ww. regulacji: 

 

Propozycja zakłada, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej na stronie BIP 

Ministerstwa Finansów będzie publikował wykaz podatników VAT czynnych 

zawierający informacje (dane) o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT czynni. Wykaz taki ma być aktualizowany na bieżąco, czyli w każdy dzień 

roboczy, raz na dobę.  

Narzędzie to pozwoli podatnikom na weryfikację informacji o aktualnym statusie 

rejestracji kontrahentów dla celów VAT, co ma ograniczyć ryzyko wplątania 

uczciwych podatników w proceder wyłudzenia VAT.  
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Co będzie zawierał wykaz? 

 

Wykaz ten będzie zawierał następujące dane: 

1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku; 

2) imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, 

lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi; 

3) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego 

miejsca wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest 

prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku 

podatnika będącego osobą fizyczną; 

4) adres siedziby - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną; 
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5) wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 

numery: 

a) rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 

1948, 1997 i 2260), 

b) imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem, otwartych w związku z 

prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą; 

6) datę: 

a) rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego, 

b) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego, 

c) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego; 

7) podstawę prawną: 

a) wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego, 

b) przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. 
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 Zakłada się, że propozycja zamieszczenia w tym wykazie daty rejestracji, 

wykreślenia oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego 

ułatwi sprawną identyfikację kontrahentów. Podatnicy będą więc mieli 

możliwość prześledzenia całej historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, 

co umożliwi im weryfikację, jaki był w wybranym momencie status kontrahenta. 

 

Upublicznianie danych zawartych w wykazie VAT  będzie możliwe dzięki 

zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających 

ze zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego składanego przez podatników 

VAT czynnych a także daty rejestracji/wykreślenia/przywrócenia w rejestrze 

podatników VAT czynnych wraz z podstawą prawną dokonania przez 

naczelnika urzędu skarbowego tych czynności. 
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3. Wprowadzenie fakultatywnego upoważnienia dla ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych do określenia struktury logicznej postaci 

elektronicznej faktury, która mogłaby być stosowana przez podmioty 

wystawiające faktury, aby wystawiane przy pomocy tej struktury faktury 

zawierały odpowiednie dane wskazane w ustawie (projektowany art. 106r 

ust.1). W projekcie założono, że strukturą tą nie będą objęte noty korygujące, 

wystawiane przez nabywcę w celu skorygowania niektórych danych podanych 

na fakturze pierwotnej. 

W strukturze logicznej faktury będzie również możliwość podawania innych 

danych niż te, które wprost wynikają z przepisów ustawy o VAT (np. numer 

telefonu, adres email, termin płatności, numer rachunku bankowego, itp.). 

Struktura logiczna faktury ma być udostępniona w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych, a jej stosowanie przez przedsiębiorców będzie 

dobrowolne.  


