
Uzasadnienie 
 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 
i płatników (Dz. U. z 2022 r. poz. 166, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, w art. 5 ust. 5 
zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia, 
w drodze rozporządzenia, wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i formularzy 
zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających, o których mowa 
w ust. 2b pkt 2, w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.) i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.), 
z wyjątkiem zgłoszeń osób fizycznych będących przedsiębiorcami. Określając te wzory 
minister właściwy do spraw finansów publicznych musi wziąć pod uwagę kompletność 
przekazywanych danych niezbędnych do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz 
konieczność przekazywania danych uzupełniających do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej oraz Centralnego Rejestru Płatników Składek. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych wykonując powyższe upoważnienie 
ustawowe w dniu 19 lipca 2021 r. wydał obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie 
wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń 
w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1404). 

Do stosowania ww. wzorów formularzy zgłoszeń zobowiązują przepisy ustawy (art. 5 ust. 1, 2 
i 2b pkt 2, ust. 2c–4 oraz art. 9 ust. 6 pkt 2 ustawy) w związku z obowiązkami ewidencyjnymi 
określonymi w art. 2 ustawy. 

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia NIP-2(14), związanego z ewidencją 
i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz zdrowotne będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą 
osobowości prawnej. 

Zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego wzoru, wynikają głównie z dostosowań 
wynikających z wprowadzenia do porządku prawnego nowego podmiotu, tj. grupy VAT na 
mocy art. 14 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.), którym dokonana została zmiana w ustawie z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 

Inną przyczyną konieczności wprowadzenia zmian jest art. 6 pkt 1 lit. b ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową 
Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301), który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r, 
tj. z dniem wejścia w życie regulacji dotyczących grup VAT. 

W świetle powyższego zaistniała konieczność dostosowania obowiązującego wzoru formularza 
zgłoszenia NIP-2, stanowiącego załącznik nr 1 do zmienianego rozporządzenia.  

Załącznik określa wzór zgłoszenia identyfikacyjnego / zgłoszenia aktualizacyjnego osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub 
płatnikiem (NIP-2). We wzorze NIP-2(13), oprócz drobnych aktualizacji porządkowych 
i redakcyjnych, w tym uaktualnienia publikatorów aktów prawnych, wprowadzono następujące 
zmiany: 
 w bloku D w pozycji 86 dodano kwadrat nr 5 z opisem „grupa VAT” i z odnośnikiem nr 5  

o treści: „W imieniu grupy VAT zgłoszenia dokonuje przedstawiciel grupy VAT”, 



 usunięto odnośnik nr 5 w poz. 89 (status „w organizacji” co do zasady dotyczy spółek 
kapitałowych, ale może dotyczyć też innych podmiotów, wobec których przepisy prawa 
dopuszczają taki status), 

 w bloku D.4. na końcu tytułu dodano: „/ CZŁONKA GRUPY VAT”, 

 w poz. 111 na końcu opisu przy kwadracie nr 1 i nr 2 dodano: „/ grupy VAT”, 

 w poz. 113 dodano kwadrat nr 3 z opisem: „oddział podatnika nieposiadającego siedziby na 
terytorium kraju (dotyczy grupy VAT)”, 

 w poz. 114 nazwie pozycji nadano brzmienie: „Forma uczestnictwa – kwadraty nr 1 i 2 dot. 
grupy kapitałowej, kwadraty nr 3 i 4 dot. grupy VAT (zaznaczyć właściwy kwadrat):”, 
dodano kwadrat nr 3 z opisem: „przedstawiciel grupy VAT” i dodano kwadrat nr 4 z opisem: 
„członek grupy VAT”, (należy zaznaczy, że przedstawiciel grupy VAT jest członkiem grupy 
VAT), 

 w poz. 117 opis przed gwiazdką uzupełniono: „ a w przypadku oddziału (zaznaczony w poz. 
113 kwadrat nr 3) – numer KRS”. 

W § 2 zawarto przepis dopuszczający stosowanie przez osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące podatnikami lub płatnikami, z wyjątkiem 
grup VAT, wzoru formularza NIP-2 określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń 
identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych 
uzupełniających (Dz. U. poz. 1404), nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Takie 
rozwiązanie jest podyktowane umożliwieniem wykorzystania dostępnych jeszcze nakładów 
formularzy i czasem potrzebnym na dostosowanie systemów informatycznych, nad którymi 
trwają prace, w tym powiązanymi z Centralnym Rejestrem Podmiotów - Krajową Ewidencją 
Podatników (CRP KEP), w którym są gromadzone dane ze zgłoszeń, przy czym nie stoi to 
w sprzeczności z ustawowo określonymi zakresami podmiotowym i przedmiotowym danych 
pozostających w relacji wynikających z tzw. „jednego okienka” (powiązanie CRP KEP 
z CEIDG i KRS). 

W § 3 projektu zawarto przepis o wejściu w życie rozporządzenia. Przewiduje się, że 
rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. w związku z terminem wejścia  
w życie przepisów dotyczących grup VAT, zakreślonym w ustawie z dnia 29 października 2021 
r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego.  

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, 
małych i średnich przedsiębiorców. Prawa i obowiązki tych przedsiębiorców wobec 
administracji publicznej nie ulegają zmianie, gdyż dotychczasowy obowiązek dokonywania 
zgłoszeń nadal pozostaje. Projekt rozporządzenia nie zmienia obciążeń regulacyjnych w tym 
zakresie. Zmianie ulega jedynie wzór formularza NIP-2 w zakresie nowego podmiotu 
podatkowego – grupy VAT.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 



krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), 
w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony  
w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa, w związku z § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekt rozporządzenia podlega 
udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 


