
1 

 

UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie 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 o VAT”, 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). 

Zmiana ustawy o VAT wiąże się z koniecznością implementacji do polskiego porządku 

prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE 

i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku 

od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. 

UE L 348 z 29.12.2017, str. 7), zwanej dalej: „dyrektywą 2017/2455”, oraz dyrektywy Rady 

(UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących 

sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 

z 2.12.2019, str. 1), zwanej dalej: „dyrektywą 2019/1995”. 

Decyzją Rady (UE) 2020/1109 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniającą dyrektywy (UE) 2017/2455 

i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania 

w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2021, str. 3), dyrektywa 

2017/2455 oraz dyrektywa 2019/1995 mają zostać zaimplementowane do krajowego porządku 

prawnego do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Projektowana ustawa uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz 

regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce projekt wprowadza pojęcie 

wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie. 

Dodatkowo projekt w dodanym 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. 

Proponowany przepis art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT wprowadza swego rodzaju fikcję prawną, 

która w istocie prowadzi do przeniesienia z dostawców bazowych odpowiedzialności za 

zobowiązanie VAT z tytułu dostaw towarów określonych w tych przepisach na podatników 

ułatwiających dokonywanie tych dostaw poprzez użycie interfejsu elektronicznego. W rezultacie 

przyjętej fikcji prawnej operator interfejsu elektronicznego jest traktowany jako podatnik VAT 

dokonujący dostawy towarów na rzecz ostatecznego (faktycznego) nabywcy tych towarów, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie m.in. rozliczenia, zadeklarowania 

i udokumentowania takiej transakcji, wynikającymi z obowiązujących przepisów o VAT. 

Proponowany przepis art. 109b ust 1. ustawy o VAT nakłada na podatników (operatorów 

interfejsów elektronicznych) obowiązek prowadzenia specjalnej ewidencji ułatwianych przez 

nich dostaw towarów i świadczenia usług dokonywanych na terytorium UE, w odniesieniu do 

których nie są oni podatnikami VAT na mocy art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT oraz art. 9a 

rozporządzenia 282/2011 w zw. z art. 28 dyrektywy VAT. 

W związku z powyższym 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 



2 

 

efektywniejsze monitorowanie realizowania obowiązków przez podmioty objęte zakresem 

wskazanych przepisów ustawy o VAT.  

Z uwagi na powyższe zmiany, zachodzi konieczność wydania rozporządzenia zmieniającego 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów 

związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 430), 

którego celem jest dokonanie zmian dostosowawczych w załączniku nr 1, określającym wzór 

zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R(14)). Wskazane we 

wzorze zgłoszenia VAT-R(14), w części C.1 Okoliczności określające obowiązek podatkowy, 

pola: nr 36 (podatnik będzie dokonywał (dokonuje) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju 

zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy) i 37 (podatnik rezygnuje (zrezygnował) z opodatkowania 

sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy), odnoszą się do 

sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Projekt ustawy o zmianie ustawy o  podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchyla regulacje odnoszące się do sprzedaży 

wysyłkowej, w tym art. 24 ust. 4 i 7 ustawy. W związku z tym należy usunąć okoliczności 

określające obowiązek podatkowy, wskazane w polach 36 i 37. 

Do wzoru VAT-R(14) wprowadzono następujące zmiany: 

 w miejsce okoliczności określającej obowiązek podatkowy wskazanej w polu 36 

wprowadzono okoliczność wynikającą z dodanego w art. 96 ustawy ust. 1a w brzmieniu: 

„dostawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, będzie 

dokonywał wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie 

rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju”; 

 w polu 37 dodano nową okoliczność tj. „podatnik będzie ułatwiał dostawy, o  których 

mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy”;  

 w polu 38 dodano nową okoliczność tj. „podatnik będzie ułatwiał dostawy i świadczenia, 

o których mowa w art. 109b ust. 1 ustawy”; 

 dostosowano formularz do zmian spowodowanych zmianą w numeracji pól (następstwo 

dodania pola 38). 

Projekt rozporządzenia zawiera także zmiany polegające na uaktualnieniu dziennika 

promulgacyjnego ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Różnica między dotychczasowym a projektowanym rozporządzeniem ma zatem charakter 

głównie techniczny i polega na zmianie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od 

towarów i usług (VAT-R). 

Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli na 

dzień 1 lipca 2021 r. 

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

demokratycznego państwa prawnego. 

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. 
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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. 

 


