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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych  

i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.) stanowi 

wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o VAT”. 

Zgodnie z art. 99 ust. 13b ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych niezbędnych do rozliczenia 

podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku 

należnego i podatku naliczonego wraz z objaśnieniami co do sposobu wypełniania, terminu 

i miejsca składania deklaracji podatkowych oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając 

konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ 

podatkowy.  

Zgodnie z art. 109 ust. 14 ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych pozwalających na prawidłowe 

rozliczenie podatku, prawidłowe sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności 

dotyczące: 

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, 

w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku, 

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty 

podatku naliczonego, 

3) kontrahentów, 

4) dowodów sprzedaży i zakupów 

oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków 

podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują 

nadużycia w podatku od towarów i usług, lub narażonych na te nadużycia oraz możliwości 

techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.  

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych 

i w ewidencji. 

W § 11a rozporządzenia zawarto regulację, zgodnie z którą podatnicy do dnia 31 grudnia 

2020 r. nie wykazują w ewidencji wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku 



 2 

należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów 

fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106 e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, 

oraz danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, i oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, 

związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1 § 11a. Aby skorzystać z takiego 

rozwiązania, w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku 

należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 

111 ust. 1 ustawy o VAT, muszą zostać ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8. Zgodnie 

z tą regulacją wszyscy podatnicy mają stosować przepisy § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, ust. 2 

pkt 1 oraz ust. 3 i 4 rozporządzenia, w odniesieniu do paragonów fiskalnych uznanych za 

faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT - od 1 stycznia 2021 r.  

W rozporządzeniu zmieniającym zaproponowano przedłużenie regulacji zawartych w § 11a do 

dnia 30 czerwca 2021 r. Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników 

i ma na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych podatników w obecnie powstałym 

trudnym okresie dynamicznego rozwoju pandemii w Polsce i utrudnień w prowadzeniu przez 

nich działalności gospodarczej.   

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.  

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu są korzystne dla społeczeństwa i nie naruszają zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 

Wprowadzane rozwiązanie przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności 

gospodarczej przez przedsiębiorców.  

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 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 


