
Projekt z dnia 1 lutego 2021 r.

U S T A W A

z dnia ……………………2021 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 106, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

„32a) fakturze ustrukturyzowanej – rozumie się przez to fakturę elektroniczną 

wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur;”;

2) w art. 29a w ust. 15 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wystawienia faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej.”;

3) w art. 86 po ust. 19b dodaje się ust. 19c w brzmieniu:

„19c. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 5, nabywca towaru lub 

usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za 

okres, w którym otrzymał fakturę korygującą. Przepis ust. 19a zdanie trzecie stosuje się 

odpowiednio.”; 

4) w art. 87: 

a) w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 6 i 6a” zastępuje się wyrazami „ust. 6, 6a 

i 6c”, 

b) w ust. 2c w zdaniu pierwszym wyrazy „ust. 2, 5a i 6” zastępuje się wyrazami „ust. 2, 

5a, 6 i 6c”,

c) po ust. 6b dodaje się ust. 6c i 6d w brzmieniu:

„6c. Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o 

której mowa w ust. 2, w terminie 40 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w 

przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) w związku z wykonywaniem czynności, dla których występował obowiązek 

wystawienia faktur, uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres 

rozliczeniowy, podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane,

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawę z dnia 16 
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 1065, 1106, 
1747, 2320 i 2419.
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2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w 

deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, 

w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa 

w art. 99 ust. 1–3,

c) posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarty w wykazie, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje 

się odpowiednio.

6d. Warunki, o których mowa w ust. 6c, są weryfikowane z wykorzystaniem 

zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”;

5) w art. 106g:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Faktura ustrukturyzowana jest dostępna wyłącznie za pomocą 

oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106nb ust. 1.”,

b) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisu nie stosuje się do faktur ustrukturyzowanych.”;

6) w art. 106k ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Faktury tej nie wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej.”; 

7) w art. 106m w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się wyrazami „ , lub” i dodaje się pkt 3 

w brzmieniu:

„3) Krajowego Systemu e-Faktur.”;

8) po art. 106n dodaje się art. 106na–106nd w brzmieniu:

„Art. 106na. 1. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych wymaga akceptacji odbiorcy 

faktury.

2. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za wystawioną i otrzymaną w dniu 

przydzielenia przez Krajowy System e-Faktur numeru identyfikującego tę fakturę. 

3. Przez otrzymanie faktury ustrukturyzowanej rozumie się udostępnienie tej faktury 

za pomocą oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w art. 106nb ust. 1.
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4. Przed rozpoczęciem wystawiania faktur ustrukturyzowanych, podatnik składa 

zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu 

do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy podatnika, który prowadzi 

jednoosobową działalności gospodarczą, jeżeli podatnik ten nie udzielił osobie trzeciej 

upoważnienia do wystawiania faktur, o którym mowa w art. 106d ust. 2.

6. W przypadku udzielenia przez podatnika osobie trzeciej upoważnienia do 

wystawiania faktur, o którym mowa w ust. 106d ust. 2, zawiadomienie o podmiotach 

uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych może w imieniu podatnika złożyć ta osoba trzecia, jeżeli została do 

tego upoważniona w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.

7. W przypadku faktur ustrukturyzowanych wystawianych przez podmioty, o 

których mowa w art. 106c, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, jest składane przez 

te podmioty.

8. Podatnik składa do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o podmiotach 

uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu dostępu do faktur 

ustrukturyzowanych. Przepisy ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 106nb. 1. Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana za pomocą 

oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w ust. 1, jest dostępne na stronie, 

której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Korzystanie z oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w ust. 1, przez 

podatnika lub podmiot uprawniony do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu 

wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich, wymaga uwierzytelnienia 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz weryfikacji 

posiadanych przez nich uprawnień.

4. Dostęp do faktury ustrukturyzowanej jest możliwy również poprzez podanie 

określonych danych identyfikujących tę fakturę i określonych elementów tej faktury.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni na elektronicznej 

platformie usług administracji publicznej wzór faktury ustrukturyzowanej.
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Art. 106nc. Krajowy System e-Faktur jest systemem teleinformatycznym służącym 

do:

1) uwierzytelnienia oraz weryfikacji posiadanych uprawnień, o których mowa 

w art. 106na ust. 4, 6 i 8;

2) powiadamiania podatnika lub podmiot uprawniony o uprawnieniach, o których 

mowa w art. 106na ust. 4, 6 i 8;

3) wystawiania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych przez podatnika lub podmioty 

uprawnione;

4) otrzymywania faktur ustrukturyzowanych;

5) przechowywania faktur ustrukturyzowanych;

6) oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym 

przez ten system;

7) weryfikowania zgodności faktur ustrukturyzowanych z wzorem faktury 

ustrukturyzowanej, o którym mowa w art. 106nb ust. 5;

8) analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych;

9) powiadamiania podatnika albo podmiotu uprawnionego do wystawienia faktury 

ustrukturyzowanej o:

a) dacie i czasie wystawienia faktury ustrukturyzowanej oraz numerze 

identyfikującym fakturę ustrukturyzowaną przydzielonym przez ten system,

b) odrzuceniu faktury ustrukturyzowanej – w przypadku niezgodności z wzorem 

faktury ustrukturyzowanej, o którym mowa w art. 106nb ust. 5, 

c) braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej – w przypadku 

niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur;

10) powiadamiania podmiotu, który nie posiada uprawnień, o których mowa w 

art. 106na ust. 4–8, o braku możliwości wystawienia faktury ustrukturyzowanej lub 

o braku dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

Art. 106nd. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego 

ministra komunikaty dotyczące niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur.”;

9) po art. 106q dodaje się art. 106r i art. 106s w brzmieniu:

„Art. 106r. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zawiadomienia o podmiotach uprawnionych do dostępu do 

Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu 
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do nich oraz sposób jego składania, uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych 

danych pozwalających na weryfikację podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur 

ustrukturyzowanych lub dostępu do tych faktur oraz możliwość udzielenia przez 

podatnika upoważnienia do złożenia zawiadomienia. 

Art. 106s. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, 

w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób wystawiania faktur ustrukturyzowanych i dostępu do nich,

2) inne sposoby uwierzytelnienia korzystania z oprogramowania interfejsowego, o 

którym mowa w art. 106nb ust. 1, przez podatnika lub podmiot uprawniony 

– uwzględniając konieczność prawidłowego dokumentowania dostawy towarów lub 

świadczenia usług i identyfikacji czynności dokonanych przez podatników oraz 

zapewnienia prawidłowej identyfikacji podmiotów uprawnionych.”;

10) po art. 112a dodaje się art. 112aa w brzmieniu:

„Art. 112aa. Faktury ustrukturyzowane są przechowywane w Krajowym Systemie 

e-Faktur przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, 

a w przypadku upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego po tym 

okresie – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przepisów 

art. 112 i art. 112a nie stosuje się.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72) w art. 193a po § 1 dodaje się § 1a 

w brzmieniu:

„§ 1a. Przepis § 1 nie stosuje się do faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu art. 2 

pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) w art. 35: 

1) w ust. 3 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Krajowego Systemu e-Faktur, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług;”;

2) w ust. 4 skreśla się wyrazy „zawarte w dokumentach i informacjach”.

Art. 4. Tworzy się Krajowy System e-Faktur.

Art. 5. 1. W latach 2021–2030 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących 

skutkiem finansowym ustawy wynosi 235 825 589 zł, w tym w:
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1) 2021 r. – 20 125 810 zł;

2) 2022 r. – 28 112 255 zł;

3) 2023 r. – 27 796 170 zł;

4) 2024 r. – 27 003 419 zł;

5) 2025 r. – 29 809 867 zł;

6) 2026 r. – 24 345 604 zł;

7) 2027 r. – 19 658 116 zł;

8) 2028 r. – 19 658 116 zł;

9) 2029 r. – 19 658 116 zł;

10) 2030 r. – 19 658 116 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany 

mechanizm korygujący polegający na obniżeniu wydatków związanych z realizacją zadań 

wynikających z regulacji wprowadzanych niniejszą ustawą.

3. Organem właściwym, który monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 2, jest minister 

właściwy do spraw finansów publicznych.

Art. 6. Faktura wystawiona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy może być 

skorygowana fakturą korygującą w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Art. 7. Czynności, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do których termin 

wystawienia faktury upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą być 

udokumentowane fakturą ustrukturyzowaną.  

Art. 8. Przepisy art. 87 ust. 6c i 6d ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się do okresów 

rozliczeniowych przypadających po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.
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