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Źródło:  

Upoważnienie ustawowe: 

Art. 109 ust. 11k ustawy z dnia 11 marca 

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

z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów: 640 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem projektowanego rozporządzenia jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 109 ust. 11k ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), w związku ze zmianami, jakie 

wprowadza w niej ustawa 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.). Ww. 

ustawa wprowadza nowy rodzaj podatnika, jakim będzie grupa VAT. 

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

Projektowane rozporządzenie ma określać szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji czynności dokonywanych 

pomiędzy członkami grupy VAT, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji, uwzględniając konieczność 

przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków 

grupy VAT przez organ podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez członków grupy VAT 

tej ewidencji. 

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 

Podmioty, które utworzą 

grupę VAT – będą jej 

członkami. 

Z uwagi na 

dobrowolność instytucji 

grup VAT nie jest 

możliwe określenie 

ilości podmiotów, które 

skorzystają z 

rozwiązania.  

 Bezpośrednie. Dostosowanie 

się podmiotów do obowiązku 

prowadzenia ewidencji.  

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

 

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 3,6 1 0,2 0,2 4 0,8 0,8 2,8 0,2 1 0 14,5 

budżet państwa 3,6 1 0,2 0,2 4 0,8 0,8 2,8 0,2 1 0 14,5 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem -3,6 -1 -0,2 -0,2 -4 -0,8 -0,8 -2,8 -0,2 -1 0 -14,5 



budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przewidziane powyżej wydatki dotyczą kosztów na zakup i utrzymanie infrastruktury mającej 

posłużyć do obsługi oprogramowania służącego do składania ewidencji. 

Projekt nie wpływa na dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego oraz dochody budżetu 

państwa. 

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) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyć podmiotów, które 

dobrowolnie zdecydują się na wypełnianie obowiązków podatkowych w 

podatku od towarów i usług jako grupa VAT. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Zwiększenie obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyć podmiotów, które 

dobrowolnie zdecydują się na wypełnianie obowiązków podatkowych w 

podatku od towarów i usług jako grupa VAT. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Proponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe.  

osoby niepełnosprawne 

i starsze 
Proponowane rozwiązania nie będą miały wpływu na osoby starsze i 

niepełnosprawne. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Zmiana obciążeń regulacyjnych będzie dotyczyć tylko podmiotów, które dobrowolnie zdecydują się na wypełnianie 

obowiązków podatkowych w podatku od towarów i usług jako grupa VAT.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych 

w  rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 lipca 2023 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 
 


