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ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI PODATKOWYCH

Na podstawie § 5 zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
22 czerwca 2017 r., poz. 122) zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji podatkowych 
w  sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania podatku od 
towarów i usług. 

I. CEL KONSULTACJI
Podstawowym aktem normatywnym regulującym opodatkowanie podatkiem od towarów                  
i usług (VAT) jest w Polsce ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). Ustawa ta od czasu jej uchwalenia była 
wielokrotnie nowelizowana. 
Uwzględniając liczne postulaty podatników dotyczące konieczności uproszczenia  przepisów 
regulających opodatkowanie podatkiem od towarów  i usług, planowane jest opracowanie 
listy zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług, które 
ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w sektorze 
MŚP lub wsparłyby rozwój polskiej gospodarki. 

II. OPIS ZAGADNIENIA, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM KONSULTACJI
Jak wskazał premier Mateusz Morawiecki w swoim sejmowym exposé z 12 grudnia 2017 r. 
„Sercem naszej filozofii gospodarczej są mikro, małe i średnie firmy, które dają utrzymanie 
milionów Polaków. Dla małych i średnich przedsiębiorców mam ważne przesłanie: wszyscy 
uczciwi przedsiębiorcy mogą oczekiwać dbałości o otoczenie prawne, a jednocześnie równych 
zasad konkurencji. Wkrótce zostanie przedstawiony cały pakiet ustaw upraszczających życie 
gospodarcze, z Konstytucją Biznesu na czele.”
W związku z tak zakreślonymi planami rządu konieczne jest podjęcie dyskusji nad tym, jak 
poprawić sytuację polskich podatników w zakresie opodatkowania VAT. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że stosowanie przez przedsiębiorców przepisów 
dotyczących VAT bywa skomplikowane i może wymagać od nich pewnych czasochłonnych 
obowiązków administracyjnych. 
Może to ograniczać efektywność polskich podatników, a tym samym negatywnie wpływać na 
możliwości rozwojowe polskiej gospodarki. 
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Przy analizie niezbędnych zmian przepisów w zakresie opodatkowania VAT należy jednak 
uwzględnić fakt, że w tej dziedzinie prawo polskie jest objęte obowiązkiem harmonizacji                
z prawem unijnym. Harmonizacja prawa oznacza w tym przypadku, że państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, w tym również Polska, nie posiadają swobody kreowania własnych 
rozwiązań w zakresie prawa objętego harmonizacją, lecz muszą uwzględniać zakres regulacji 
unijnych.
W konsekwencji przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,                 
a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, muszą być zgodne z unijnymi przepisami 
prawa dotyczącymi podatku VAT, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 
L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. zm.) - zwanej dalej: „dyrektywą 2006/112/WE”.  

III. ZAKRES KONSULTACJI
Konsultacje obejmują postulaty zmian legislacyjnych do ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz rozporządzeń wykonawczych do niej. Postulaty powinny spełniać następujące 
warunki: 

1. zmierzać do: 
- likwidacji uciążliwych obowiązków administracyjnych, 
- wprowadzenia ułatwień związanych z szeroko pojętym rozliczaniem podatku 

od towarów i usług w Polsce, 
- wprowadzenia ułatwień w dokumentowaniu transakcji, 

2. być neutralne dla wpływów z tego podatku do budżetu państwa, 
3. ich wprowadzenie nie będzie związane z koniecznością zmian regulacji na szczeblu 

Unii Europejskiej, w tym przepisów dyrektywy 2006/112/WE, ani uzyskiwaniem 
derogacji od stosowania przepisów tej dyrektywy,

4. z uwagi na zaawansowane prace analityczne w Ministerstwie Finansów w tym 
temacie, nie mogą dotyczyć stawek VAT stosowanych dla dostaw towarów (uwagi w 
zakresie zasad opodatkowania usług będą uwzględniane). 

IV.  TERMIN I SPOSÓB ZGŁASZANIA OPINII
Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. 
Uprzejmie informujemy, że analizie będą poddawane jedynie opinie zawierające:

1. maksymalnie 5 propozycji konkretnych rozwiązań legislacyjnych, 
2. szczegółowe uzasadnienie dla wprowadzenia tych rozwiązań.

Minister Finansów zastrzega sobie prawo do opublikowania nadesłanych opinii na stronie  
Ministerstwa Finansów w dziale „Działalność“, w zakładce „Konsultacje podatkowe“.
Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikacji zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu 
zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych. 

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/konsultacje-podatkowe
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Minister Finansów informuje, że w przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem 
uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych zostały zamieszczone w dołączonej Klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze. 
Ministerstwo Finansów zastrzega sobie prawo do wykorzystania wybranych przez siebie 
propozycji rozwiązań legislacyjnych, a także do nawiązania współpracy z wybranymi przez 
siebie autorami propozycji, zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów           
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie konsultacji podatkowych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju             
i Finansów z dnia 22 czerwca 2017 r., poz. 122).
Proszę o przesyłanie w terminie miesiąca od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia 
propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w wersji elektronicznej (prosimy                  
o załączenie również wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.uproszczenieVAT@mf.gov.pl.  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Paweł Gruza

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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