
Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów 

związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Pan Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Paweł Selera,  

Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług 

tel. (022) 694-36-21; e-mail: sekretariat.pt@mf.gov.pl 

Data sporządzenia 
2021-05-18 
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Art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 685, 694 i 802) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

w zakresie działów: budżet, finanse 

publiczne i instytucje finansowe: 387 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług tj. 

VAT-R(15). Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), zwanej dalej „ustawą”, w związku ze zmianami jakie wprowadza 

w ustawie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk 

sejmowy nr 1114).  

Projektowana ustawa uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej 

sprzedaży. W to miejsce projekt ustawy wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość 

(WSTO) oraz regulacje w tym zakresie. Dodatkowo projekt w dodawanym w art. 96 ustawy nowym ust. 1a nakłada na 

dostawcę nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, dokonującego wewnątrzwspólnotowej 

sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, 

obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. 

W rezultacie podmioty te zostaną objęte obowiązkiem rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług. 

W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. projektem ustawy zasadne jest zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-

R(14) o pola dotyczące informacji o statusie podatnika ułatwiającego dostawy towarów w rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 oraz 

art. 109b ust. 1 ustawy o VAT. Informacje te umożliwią organom podatkowym efektywniejsze monitorowanie 

realizowania obowiązków przez podmioty objęte zakresem wskazanych przepisów ustawy o VAT. 

Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność dostosowania wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku 

od towarów i usług (VAT-R(14)) do ww. zmian. 

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

Określenie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług tj. VAT-R(15). 

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

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

Proponowane zmiany mogą 

pośrednio wpłynąć na 

wszystkich podatników 

podatku od towarów i usług, 

tj. ok. 1 704 970 podatników 

(stan na koniec 2020 r.). 

Podatnicy ułatwiający 

dostawy i świadczenia 

(operatorzy interfejsów 

elektronicznych) w 

rozumieniu art. 7a ust. 1 i 2 

oraz art. 109b ust. 1 ustawy 

Dane własne pobrane z hurtowni 

SPR wg stanu na dzień 

05.01.2021 r. 

Bezpośrednie. 

Dostosowanie się 

podatników do nowego 

wzoru zgłoszenia 

rejestracyjnego w zakresie 

podatku od towarów i 

usług VAT-R(15). 



o VAT, którzy są obowiązani 

do rejestracji dla celów 

podatku od towarów i usług w 

Polsce. 

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

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. Projekt 

zostanie przekazany do 14 partnerów społecznych, tj.:  

1) Business Centre Club,  

2) Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  

3) Naczelnej Rady Adwokackiej,  

4) Fundacji Rozwoju Rachunkowości,  

5) Krajowej Izby Biegłych Rewidentów,  

6) Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług,  

7) Krajowej Rady Doradców Podatkowych,  

8) Krajowej Izby Gospodarczej,  

9) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,  

10) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN,  

11) Krajowej Rady Radców Prawnych,  

12) Polskiej Rady Biznesu,  

13) Polskiej Izby Handlu oraz  

14) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) 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             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

Z uwagi na charakter projektowanych zmian, wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

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) 

duże przedsiębiorstwa        



W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

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, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców.  

Rozporządzenie pozostaje również bez wpływu na rodzinę, obywateli, w tym osoby 

niepełnosprawne i starsze, oraz gospodarstwa domowe. 

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 

 

Komentarz: Podatnicy, o których mowa w art. 7a i 109b ustawy o VAT, obowiązani do rejestracji dla celów VAT w Polsce, 

będą dodatkowo zobowiązani do zaznaczenia nowych pól w formularzu zgłoszenia rejestracyjnego. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Z uwagi na charakter zmian proponowanych w rozporządzeniu, wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu 

na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Projekt nie będzie miał wpływu na ww. obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 lipca 2021 r.  

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



Ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

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

Brak. 

 

  


