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Zwalczajmy rzeczywistych 
oszustów w VAT a nie znęcajmy się 

nad ich ofiarami

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2759099,Zwalczajmy-rzeczywistych-oszustow-w-VAT-a-nie-
znecajmy-sie-nad-ich-ofiarami.html

Zwalczajmy rzeczywistych oszustów w 
VAT a nie znęcajmy się nad ich ofiarami
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-27

Dziś i jeszcze przez długie jutro najważniejszym problemem praktycznym zapewnienia 
wzrostu dochodów budżetowych z podatku od towarów i usług będzie – obok zmian 
legislacyjnych – eliminacja rzeczywistych organizatorów i beneficjentów oszustw 
podatkowych, przy jednoczesnym zaprzestaniu szukania pieniędzy w kieszeniach ofiar tych 
oszustw. Oczywiście jest to dużo łatwiejsze i skuteczniejsze fiskalnie, lecz obiektywnie jest 
to droga donikąd. Dlaczego? O tym za chwilę.

Najpierw trzeba zdemistyfikować upowszechniony w mediach obraz oszustw w tym podatku, które są (jakoby) 

główną przyczyną powstania luki podatkowej. Aby faktycznie wyłudzić zwrot tego podatku (strata budżetu), trzeba 

(wariant pierwszy):

• wystawić fałszywą fakturę z dowolnie dużą kwotą podatku należnego, której oczywiście nikt nie zapłaci do 

budżetu,

• „sprzedać” fikcyjną usługę lub nieistniejący towar komuś, kto ją nieświadomie „refakturuje” lub w tranzycie 

„odprzeda” temu, kto jest drugim świadomym uczestnikiem tego oszustwa.

W drugim wariancie potrzebny jest ktoś, kto „kupi” ową fikcyjną usługę lub nieistniejący towar (raczej wie co robi), 

a jednocześnie ów beneficjent oszustwa kupuje i sprzedaje (często od tego samego podmiotu, który nie wie, w 

czym uczestniczy) towary objęte krajowym odwrotnym obciążeniem w celu uzyskania zwrotu fikcyjnego podatku 

naliczonego (tzw. transakcje stalowe).

W trzecim wariancie sprowadzany z innego kraju UE towar (lub usługa) istnieje obiektywnie i jest równie 

obiektywnie sprzedawany na terytorium kraju, lecz robi to podmiot fikcyjny, który „łamie cenę”, czyli sprzedaje go 

poniżej ceny zakupu netto, a stratę pokrywa niezapłaconym VAT-em. Aby ten szwindel miał sens, musi istnieć 

faktyczny nabywca tych towarów, który zakupi ów towar (usługę) ze względu na niską cenę.

Obecne działania kontrolne i władz skarbowych koncentrują się na „pożytecznych idiotach”, których wciągnięto w 

proceder w wariancie pierwszym i trzecim i od niedawna również w drugim.

Prawdziwi organizatorzy i beneficjenci tych szwindli są od lat bezkarni, nikt im nie odebrał (i nie odbierze) 

uzyskanych korzyści i w zasadzie pozostają nieznani. Władza co najwyżej identyfikuje ich faktycznych przedstawicieli 

(„słupy”), lecz to nie daje żadnych efektów fiskalnych.

Musi nastąpić zmiana paradygmatu rządzenia: władza (bynajmniej nie tylko skarbowa) musi obiektywnie zagrozić 

rzeczywistym organizatorom i beneficjentom tego procederu. Może to zrobić głównie poprzez działania służb 

specjalnych, a podstawą ich działania jest podejrzenie prania pieniędzy (art. 299 Kodeksu karnego), który karze za 

uzyskanie środków pochodzących z korzyści z czynu zabronionego (wyłudzeniu VAT-u). Trzeba zacząć od końca, 
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czyli od tych, do kogo trafiają pieniądze z nienależnie uzyskanych zwrotów. Lista tych, którzy je bezpośrednio 

uzyskują, jest przecież znana (robią to przecież urzędy skarbowe): należy prześledzić dalszą drogę tych pieniędzy. 

Nie trzeba bez sensu badać wszystkich przelewów: jest ich zbyt dużo, czyli działania te są przysłowiowym szukaniem 

igły w stogu siana.

Można również ustalić listę tych, którzy prawdopodobnie organizują lub wspomagają ten proceder. Wymaga on w 

większości przypadków stosunków międzynarodowych, bo trzeba stworzyć a następnie obsłużyć fikcyjnych 

uczestników tych operacji funkcjonujących również w innych krajach. Najważniejszy jest tu efekt uwiarygodnienia 

przez „renomowane” podmioty (tak same siebie nazywają). Muszą to być przecież podmioty na tyle silne i czujące 

się bezkarnie (powiązani z władzą), aby uczestniczyć w tych operacjach.

Gdy rzeczywiści sprawcy przestraszą się działań naszego państwa (na razie się go zupełnie nie boją), to nie będzie 

również ofiar ich procederu, którzy dziś płacą za swoją naiwność. Gnębienie ich na dłuższą metę jest drogą do 

katastrofy nie tylko politycznej: można przez to przegrać wybory, a wtedy dojdą do władzy ci, którzy mają 

tradycyjnie „wyśmienite relacje” (ich słowa) z biznesem podatkowym.

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Witold Modzelewski: Dlaczego 
daliśmy się okraść na prawie 300 
mld zł poprzez destrukcję VAT-u i 

akcyzy?

https://biznes.interia.pl/podatki/news/witold-modzelewski-dlaczego-dalismy-sie-okrasc-na-
prawie,2586591,4211 

Witold Modzelewski: Dlaczego daliśmy 
się okraść na prawie 300 mld zł poprzez 
destrukcję VAT-u i akcyzy?
Wtorek, 25 września (05:54)

Rozpoczęcie prac sejmowej Komisji Śledczej w sprawie wyłudzeń VAT-u i akcyzy wiąże się 
z pojawieniem się w przestrzeni publicznej czterech pytań.

Oto one:

• czy istotna część (większość?) rozwiązań wspólnotowych, które musieliśmy 
zaimplementować od 2004 r., miała charakter wadliwy umożliwiając lub sprzyjając ucieczce 
od tych podatków lub uzyskiwaniu nienależnych zwrotów?

• dlaczego implementując powyższe zasady - wbrew ich oczywistej treści - przedstawiano je 
bezmyślnie lub w złej wierze jako lepsze, a zwłaszcza jako dużo "szczelniejsze" od 
przepisów obowiązujących w latach 1993-2004?

• kto faktycznie (świadomie lub nieświadomie) oszukał prawodawcę (politycy? urzędnicy? 
eksperci? lobbyści?) doprowadzając do wprowadzenia wadliwych rozwiązań prawnych 
w tych podatkach?

• dlaczego zaniechano prób naprawy tych podatków, mimo że ich wady były widoczne gołym 
okiem: kto był strażnikiem patologii lub naszej niemocy?

Ogólne odpowiedzi na powyższe pytania mogą być aż trzy:

• od 2004 r. proces tworzenia wspólnotowych wersji tych podatków został opanowany przez 
działający w złej wierze międzynarodowy biznes podatkowy przebrany za "niezależnych 
ekspertów", który wykorzystał okazję "wydojenia" w końcu dużego państwa w interesie 
swoim i swoich klientów,

• politycy rządzący tymi podatkami byli wyjątkowo niekompetentni lub naiwni i poddali się 
wpływom biznesu podatkowego i naprawdę nie wierzyli, że uczestniczą w największej 
grabieży naszego kraju od lat 1989-1991,

• nastąpiła całkowita degradacja lub wręcz likwidacja urzędniczego centrum, które miało 
wiedzę i chęć działania w interesie publicznym ("głębokie państwo"), chroniąc te podatki 
przed niszczycielskim wpływem biznesu podatkowego i nieudolnością polityków.

To są tzw. optymistyczne wersje przeszłości. Jest jeszcze inna, bardziej przygnębiająca: politycy 
działali w interesie międzynarodowego biznesu podatkowego lub ich mocodawców a urzędnicze 
centrum zostało obsadzone przez ten biznes lub ludzi, którzy nie mieli pojęcia o tych podatkach. 
Są poszlaki, które potwierdzają tę hipotezę:
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• "społecznym doradcą" ministra finansów była przez ponad 5 lat członkini zarządu jednego 
z liderów międzynarodowego biznesu podatkowego,

• resort finansów płacił kwoty liczone w dziesiątkach milionów złotych za jakieś "doradztwo" 
na rzecz tego biznesu,

• projekty ustaw demontujących te podatki były popierane przez lobbing (jawny i niejawny) 
tego biznesu.

Bezsporne jest to, że nasze państwo uległo głębokiej degradacji, co złośliwi przedstawiają jako 
istotę "liberalnej demokracji". W sensie empirycznym mają rację, bo w tej wersji ustrojowej 
wszystko jest towarem (również niepłacenie podatków), a władza należy do tych, którzy mają 
pieniądze. A najszybciej można je było zarobić wyłudzając VAT i akcyzę dzięki patologii tych 
podatków.

Jeżeli komisja śledcza ujawni związki resortu finansów z tym biznesem, opinia publiczna może 
przeżyć szok, bo "nie o taką Polskę walczyła z komunizmem demokratyczna opozycja" z Lechem 
Wałęsą na czele. Ale przecież chcieliśmy być "częścią Zachodu" i stać się członkiem Unii 
Europejskiej. Może nie wiedzieliśmy, że za członkostwo w tym klubie trzeba jednak zapłacić?

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
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Czy ciągłe poprawianie przepisów 
podatkowych ma jakikolwiek sens?

https://biznes.interia.pl/szukaj/news/czy-ciagle-poprawianie-przepisow-podatkowych-ma-
jakikolwiek,2584906?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

Czy ciągłe poprawianie przepisów podatkowych ma 
jakikolwiek sens? 
Niedziela, 9 września (06:00) 

 

Co rok przybywa co najmniej kilka tysięcy nowych przepisów podatkowych (krajowych i 
wspólnotowych). Do tego należy dodać około 30 tysięcy nowych interpretacji urzędowych oraz 
dziesiątki tysięcy nowych wyroków sądów administracyjnych w sprawach podatkowych - zwraca 
uwagę prof. Witold Modzelewski. 

Władza jednak wierzy, że może coś poprawić, oczywiście zakładając, że działa w dobrej wierze. Czy to 
jest prawdziwe założenie? Niekoniecznie, bo ustanowienie przepisu podatkowego (i nie tylko) można 
"załatwić": istnieje od lat biznes legislacyjny, w którym można zainwestować "kupując" bezpośrednio 
treść określonych przepisów, a pośrednio korzyść w postaci zmniejszenia podatków lub niepłacenia 
podatków albo uzyskania zwrotu podatku, którego nikt nie zapłacił. Przepisy powstałe w wyniku 
"inwestycji legislacyjnych" realizują interesy, które nie mają nic wspólnego z dobrem publicznym, a 
działania władzy publicznej, które autoryzuje ich wejście w życie, jest patologią państwa, działającego 
w złej wierze. 

Rozwój tego rodzaju legislacji nastąpił zwłaszcza w tzw. liberalnej demokracji. Niektórzy słusznie 
twierdzą, że są właśnie jej istotą, bo w tym świecie wszystko jest towarem: również stanowienie prawa. 
W końcu lepiej, aby przepisy podatkowe były napisane w interesie jakiegoś podatnika lub grupy 
podatników, bo czym mniej pieniędzy ma władza publiczna, tym musi więcej pożyczać, bo jest to w 
interesie "instytucji finansowych", a im musi się dobrze powodzić, bo inaczej będzie zagrożona 
"stabilność finansowa" banków. 

Możemy jednak przyjąć założenie, że nie zawsze będziemy żyć w "liberalnej demokracji", czyli - tak jak 
w dobrej bajce - mogą być stanowione przepisy, które zgodne są z interesem publicznym (aż się nie 
chce wierzyć, że to możliwe). Czy jednak ustanowienie ich ma jakiś sens, skoro i tak rządzi ten, który je 
interpretuje i stosuje niezbyt przejmując się ich treścią? Tak naprawdę są to faktycznie twórcy 
przepisów podatkowych, czyli organy władzy wykonawczej, często nie szanujące tego, co same 
napisały. Bardzo często poprawiają je wydając np. "objaśnienia", często wręcz literalnie sprzeczne z 
tym co przed chwilą napisano. Podobnie podległe im organy: "falandyzowanie" przepisów 
podatkowych jest praktyką nagminną, bo przykład idzie z góry i nikt - poza naiwnymi obywatelami - nie 
oczekuje od tych organów dbałości o literę prawa. Później, gdy decyzje tych organów trafiają do sądów 
administracyjnych, otwiera się odrębny rozdział "prawa stosowanego". Sądy te w zdecydowanej 
większości w pełni afirmują to, co piszą w swoich decyzjach organy podatkowe, bo tak się u nas przyjęło 
od prawie czterdziestu lat. Gdyby uchylano wszystkie decyzje, które są sprzeczne z treścią przepisów 
podatkowych, to organy te zajmowałyby się tylko poprawianiem swojej twórczości, nie mając czasu na 
zajęcie się kolejnymi sprawami. Nastąpiłby paraliż władz skarbowych, czego efektem byłaby nawet 
katastrofa finansów publicznych. Poza tym sądy często lepiej wiedzą jaka powinna być treść przepisów 
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wydając coś co nazywają "wyrokami prawotwórczymi". Co mają one wspólnego z prawem 
stanowionym? Oczywiście nic, a obywatel - podatnik musi być jasnowidzem i stosując treść musi umieć 
przewidzieć, że za np. siedem lub dziewięć lat zostanie wydany "wyrok prawotwórczy", który zrobi z 
niego przestępcę. 

Czy władza pisząc nowe przepisy tego wszystkiego nie wie? Oczywiście, że wie, ale dalej na potęgę robi 
to dalej, poprawiając najczęściej te przepisy, które przed chwilą napisała. Rekordzistą są tu podatki 
dochodowe, gdzie częściej niż raz na pół roku zmienia się dziesiątki przepisów, które szybko "poprawia 
się", a następnie poprawia się kolejne poprawki. Kto pisze te przepisy? Nie wiadomo. Ponoć są to ludzie 
"z rynku", czyli oddelegowani do resortu finansów specjaliści z "międzynarodowych firm doradczych". 
Zakładając, że działają w dobrej wierze (dość ryzykowne założenie ze względu na zobowiązania ich firm 
wobec klientów), to ich twórczość całkowicie podważyło tezę, że znają się oni na podatkach. To, co 
piszą jest często tak niekompetentne, że pęka jak bańka mydlana mit, że w tych firmach czegokolwiek 
się nauczyli na tematy podatkowe. 

Powtórzę jednak pytanie. Czy warto poprawiać podatki poprzez stanowienie nowych przepisów? 
Odpowiem jednak pytaniem: a mamy inne wyjście? Trzeba jednak przyjąć i zrealizować trzy 
podstawowe założenia: 

• projekty przepisów będą pisać ludzie kompetentni, nie pozostający w konflikcie interesów, a 
na pewno nie z firm zajmujących się zawodowo unikaniem opodatkowania, 

• organy władzy wykonawczej szanują poglądy prawne podatników, jeśli działają oni w dobrej 
wierze, 

• sądy zajmują się stosowaniem prawa a nie jego tworzeniem. 

To taka bajeczka, w którą jednak warto wierzyć: wiara czyni cuda. 

Witold Modzelewski 
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Instytut Studiów Podatkowych 
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Powrót do idei nowej ustawy o 
VAT – brawo dla szefowej resortu 

finansów

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2740969,Prof-Modzelewski-Powrot-do-idei-nowej-ustawy-o-
VAT-brawo-dla-szefowej-resortu-finansow.html

Prof. Modzelewski: Powrót do idei nowej 
ustawy o VAT – brawo dla szefowej resortu 
finansów
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-31

Mamy dostateczną wiedzę o tym podatku, aby napisać nową ustawę, są projekty –
wystarczy dobra wola – twierdzi profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów 
Podatkowych.

Przypomnę historię choroby: już w 2011 r., czyli po sześciu latach obowiązywania już drugiej ustawy o podatku od 

towarów i usług powszechnie postulowano zastąpienie jej nowym, znacznie lepiej napisanym aktem. W 2008 r. 

podobnie postąpił ówczesny rząd w przypadku podatku akcyzowego zastępując drugą, wspólnotową wersję tej 

ustawy z 2004 r., trzecią, zdecydowanie lepszą wersją. Postulat „odnowienia” podatku od towarów i usług wspierali 

głośno podatnicy, urzędnicy skarbowi (po cichu) i większość doradców podatkowych oraz biur rachunkowych.

Wspólnotowa wersja tego podatku w wersji uchwalonej w 2004 r. była (i jest) wyjątkowym gniotem, czego 

najlepszym dowodem jest ilość wydanych interpretacji urzędowych na jej temat – było ich co rok ok. 15 tysięcy, co 

zwielokrotniało istniejący chaos poznawczy. Obrońcami ustawowego status quo był oczywiście ówczesny minister 

finansów i część zagranicznego biznesu optymalizacyjnego. Motywy tych ostatnich były chyba oczywiste: w dużej 

części przepisy tej ustawy wyszły spod ich ręki – zapewne stworzono je dla ich klientów. Nikt nie krył swoich „zasług” 

w uchwaleniu tej ustawy, a zwłaszcza znany w całym świecie lider „kreatywnej księgowości”. Odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego bronił jej również szef resortu finansów może udzieli komisja śledcza w sprawie wyłudzeń 

VAT-u.

Wiadomo było, że ustawa z 2004 r. „legalizowała” bezpośrednio lub pośrednio wszystkie wspólnotowe patologie 

VAT-u, co rok rosły straty w dochodach budżetowych z tego podatku osiągając nawet 20 mld zł w 2009 r.: 

planowano 119 mld zł, wpłynęło tylko 99 mld zł. Już w 2011 r. pojawił się w Sejmie pierwszy poselski projekt 

nowej ustawy o VAT, który oczywiście został odrzucony przez ówczesną większość parlamentarną reprezentującą 

(zapewne nieświadomie) interesy międzynarodowych mafii podatkowych i zagranicznego biznesu 

optymalizacyjnego.

W 2015 r. powstał drugi projekt, który miał być przedstawiony w Sejmie przez nową większość parlamentarną. 

Potem zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Nowy szef resortu finansów, mimo deklaracji, że będzie korzystał z tego 

projektu, nie kontynuował prac nad tym aktem, zresztą w pierwszej połowie 2016 r. niewiele zrobiono dla naprawy 

tego podatku. Dopiero pod wpływem krytyki wyciągnięto z tego projektu jeden pomysł – graniczną płatność podatku 

z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ograniczając to wyłącznie do paliw silnikowych i przeniesiono 

do obecnej ustawy. Dało to natychmiastowe efekty fiskalne.

Później z początkiem 2017 r. przeniesiono kilka kolejnych pomysłów, ale również pominięto większość rozwiązań, 

które mogły przyczynić się do szybkiego wzrostu dochodów budżetowych (np. likwidację tzw. krajowego 

odwrotnego obciążenia).
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Prawdą jest, że w 2017 r. uzyskano obiektywny sukces fiskalny pod rządami starej, choć nieco poprawionej ustawy 

o VAT: dochody wzrosły o 30 mld zł (ze 126 do 157 mld zł). Sukces ten miał charakter jednak krótkoterminowy, 

bo na 2018 r. projektuje się wzrost dochodów tylko o 10 mld zł (ze 156 do 166 mld zł), czyli na poziomie dynamiki 

wzrostu popytu konsumpcyjnego w związku ze wzrostem dochodów ludności, wzrostem PKB i wielkością inflacji. 

Zaawansowanie dochodów budżetowych w pierwszym półroczu wynosi około 83 mld zł, czyli zgodnie z prognozą.

Co prawda od połowy 2018 roku obowiązuje wreszcie jakaś wersja tzw. podzielonej płatności, ale w znacznie 

słabszym wariancie od zamieszczonej w projekcie ustawy z 2015 r. Nie dziwmy się, że przed zastosowaniem tego 

pomysłu podatnicy bronią się rękami i nogami. W resorcie finansów rządziło do niedawna „lobby JPK”, który to 

pomysł w oficjalnej propagandzie jest jedynym panaceum na uszczelnienie VAT-u. Dlaczego? To wiedzą tylko ci, 

którzy podrzucili władzy ten kosztowny dla budżetu (i podatników) gadżet informatyczny. Jednocześnie opracowano 

kilka dziwnych projektów nowelizacji starej ustawy, ogłoszono je publicznie a następnie zapomniano o nich. 

Przypomnę, że był nawet projekt wprowadzający wiarygodny rejestr publiczny podatników VAT. Pomysł ten 

zaczerpnięto z projektu ustawy z 2015 r. by następnie wyrzucić go do kosza.

Jedno jest pewne: próby naprawy tej ustawy są często nieudolne i zwiększają dodatkowo chaos prawny. Podatnicy 

i urzędnicy mają od dawna dość tego stanu i trzeba przywrócić szacunek dla prawa, który jest najlepszym sposobem 

zwiększenia dochodów budżetowych. Gdy nie wiadomo co obowiązuje (a taki stan mamy od co najmniej 10 lat), 

nawet najuczciwsi podatnicy mogą być uznani za oszustów podatkowych. Niezależnie co robisz – zawsze będzie źle 

(albo dobrze). Warto dać wszystkim prezent w postaci nowego, lepszego prawa i jednocześnie wyrzucić do kosza 

„talmud” wynikający z setek tysięcy sprzecznych interpretacji urzędowych i chaotycznego orzecznictwa. Przypomnę, 

że wydawane są bardzo często wyroki TSUE, które wymyślają „swoje” prawo, nie mające nic wspólnego nawet z 

treścią dyrektyw UE, a nawet ze zdrowym rozsądkiem.

Mamy dostateczną wiedzę o tym podatku, aby napisać nową ustawę, są projekty – wystarczy dobra wola. 

Oczywiście należy, zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego, odsunąć od prac nad tym projektem wszystkich, 

którzy tworzyli i „poprawiali” obecną ustawę, a zwłaszcza cały biznes optymalizacyjny. Miał swoje pięć minut w 

rządach nad tym podatkiem, co kosztowało nas kilkaset miliardów złotych. Oczywiście część tych pieniędzy spłynęła 

do jego kieszeni i jego klientów. Ale tym zajmie się komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u.

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Czy resort finansów wycofuje się 
(wreszcie) z pomysłu likwidacji 

deklaracji VAT?

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/2727171,Czy-resort-finansow-wycofuje-sie-wreszcie-z-pomyslu-
likwidacji-deklaracji-VAT.html

Czy resort finansów wycofuje się 
(wreszcie) z pomysłu likwidacji 
deklaracji VAT?
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-10

Źródło: INFOR

Jak donosi prasa przyszło opamiętanie i resort finansów wycofuje się z pomysłu likwidacji 
deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług od początku 2019 r. Na razie na pół 
roku, ale dobre i to.

Pomysł, który zaskoczył wszystkich: polityków, urzędników, podatników i ekspertów, polegał na tym, że z nowym rokiem 

miałoby już nie być wszystkich deklaracji (zwłaszcza VAT-7, VAT-7k, VAT-8 i VAT-9 oraz VAT-IM). Na jakiej podstawie 

podatnicy mieliby żądać zwrotów? Nie wiadomo. Skąd urząd skarbowy miałby wiedzieć, ile powinien wpłacić co miesiąc 

(kwartał) podatnik? Nie wiadomo.

Według oficjalnych informacji, deklaracje miałby „zastąpić” słynny JPK-VAT (ciekawe w jaki sposób?), który nie jest i być 

nie może „deklaracją podatkową”: w sensie prawnym i obiektywnym. Jest to tylko informacja o prowadzonej przez 

podatnika ewidencji DLA POTRZEB SPORZĄDZANEJ DEKLARACJI. Zniesienie obowiązku składania deklaracji automatycznie 

zwalnia podatników z tego obowiązku.

Tu twórcom tego pomysłu pomylił się VAT z podatkiem dochodowym. Podatnicy tego ostatniego podatku prowadzą na 

podstawie odrębnych przepisów ewidencję księgową lub uproszczoną ewidencję podatkową (podatkowa księga 

przychodów i rozchodów). Na ich podstawie nie da się prawidłowo rozliczyć VAT-u: przychód nie jest obrotem w VAT, 

koszty to coś innego od podatku naliczonego w VAT.

Bezdeklaracyjna zapłata i zwroty podatku od towarów i usług (pomysł oryginalny na skalę światową) wymagałby:

• szczegółowego uregulowania zasad prowadzenia ewidencji – trzeba by było wydać odrębną ustawę na ten 
temat, bo tylko w ten sposób można nałożyć obowiązki na obywatela,

• wprowadzenia odrębnych kar (bardzo wysokich) za naruszenie tych obowiązków,
• zastosowania do zwrotów tego podatku trybu wnioskowego, czyli procedury podatkowej, co oznacza, że 

urzędy skarbowe musiałyby poprowadzić rocznie ponad milion postępowań, wydać tyle samo decyzji (o 
zwrocie lub odmowie zwrotu), sprawy te w trybie odwoławczym trafiły by do izb administracji skarbowej, 
potem do sądów administracyjnych (kompletna katastrofa),

• prowadzenie milionów kontroli ewidencji podatkowych (rocznie składane jest kilkanaście milionów 
deklaracji), bo przecież urząd nie wiedziałby dlaczego podatnik nie płaci nic albo zapłacił np. tylko 5 zł (coś 
zupełnie niewykonalnego).
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Nastąpiłoby w ciągu kilku miesięcy załamanie dochodów w tym podatku, bo każdy świetnie wie, że brak obowiązku złożenia 

deklaracji czyni całkowicie bezkarnym ucieczkę od podatku, bo władza nie jest w stanie sprawdzić prowadzonych przez 

podatnika ewidencji: po takich kontrolach musiałaby wydać miliony decyzji, od których przecież można się odwołać. 

Przecież dobrze wiemy, że tak będzie w przypadku likwidacji deklaracji VAT, bo swego czasu zniesiono obowiązek złożenia 

miesięcznych deklaracji w podatkach dochodowych: od tego czasu każdy płaci w ciągu roku tyle, ile chce albo nic nie płaci 

i nastąpił głęboki spadek dochodów z tego podatku, a luka w CIT jest też proporcjonalnie większa niż w przypadku VAT-

u.

Zniesienie deklaracji VAT byłoby również sprzeczne z prawem UE, ale to już tak na marginesie.

Prawdopodobnie likwidatorzy deklaracji nie rozumieją ich roli. Zgodnie z prawem kwotę zobowiązania podatkowego albo 

zwrotu podatku PRZYJMUJE SIĘ (domniemanie) W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ PODATNIKA W DEKLARACJI 

PODATKOWEJ. Wszystkie kary za ucieczkę od podatków i wyłudzenie zwrotów (art. 56 i 76 Kks oraz art. 112a i 112b 

ustawy o VAT) mogą być zastosowane w przypadku gdy deklaracja została wadliwie sporządzona. Bez niej ani rusz. Po 

prostu nie da się zarządzać podatkiem, w którym roczne wpływy przekraczają 200 mld zł a zwroty sięgały prawie 100 mld 

zł, bez deklaracji podatkowych. Nikt w świecie nie wymyślił alternatywnego rozwiązania.

Obrońcami (pomysłodawcami?) tej katastrofy jest prawdopodobnie zagraniczny biznes podatkowy (ten, który podrzucił 

liberałom JPK_VAT; jeśli się mylę, to proszę o zanegowanie. Niedawno można było dowiedzieć się, że planowana na drugą 

połowę przyszłego roku likwidacja deklaracji podatkowych (w czasie wyborów do parlamentu) powinna wiązać się również 

z likwidacją składania VAT-UE, mimo że informacja ta wynika z obowiązków wewnątrzwspólnotowych. Kompletny absurd, 

ale świadczy o poziomie wiedzy na ten temat.

Mam prośbę do szefowej resortu: słyszymy, że będą zmiany (wreszcie). Może niech wraz z nimi pójdzie do kosza ten 

pomysł, a Prawo i Sprawiedliwość wreszcie zwycięży na Świętokrzyskiej 12, bo w programie tej partii z 2015 r. nie było 

pomysłu likwidacji deklaracji VAT, bo nikt o zdrowych zmysłach i minimalnej wiedzy na tematy podatkowe nie będzie tego 

sugerować, chyba że działa w złej wierze.

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Transakcje (nie) bezpieczne, 
czyli jak zostać podejrzanym o 
przestępstwo (pospolite) dzięki 

zastosowaniu split payment

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/2726783,Transakcje-nie-bezpieczne-czyli-jak-zostac-
podejrzanym-o-przestepstwo-pospolite-dzieki-zastosowaniu-split-payment.html

Transakcje (nie) bezpieczne, czyli jak zostać 
podejrzanym o przestępstwo (pospolite) dzięki 
zastosowaniu split payment
Ostatnia aktualizacja: 2018-08-09

Po wejściu w życie (od 1 marca 2017 r.) nowych przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym 
(art. 270a i 271a) świadome użycie faktury, która „potwierdza” fikcyjną transakcję, jest 
przestępstwem pospolitym. Aby odwrócić uwagę tego problemu wmawia się, że podzielona 
płatność sanuje czyli uzdrawia te transakcje, co jest oczywistą nieprawdą. Żadne działania ex 
post w stosunku do transakcji zawartych w złej wierze nie tylko nie eliminuje ich karalności, 
lecz wprost jest dowodem winy umyślnej – pisze profesor Witold Modzelewski.

Już drugi miesiąc zarządy i właściciele firm zastanawiają się, czy zmuszać dostawców (usługobiorców) do zastosowania 

podzielonej płatności. Ci ostatni bronią się rękami i nogami przez „uszczęśliwieniem” ich wpłatami na ich rachunki VAT, bo 

to zagraża ich płynności. Aby zastosować podzieloną płatność trzeba oczywiście – wbrew opowiadanym publicznie 

nonsensom – mieć zgodę kontrahenta: musiało to przyznać również Ministerstwo Finansów w Ogólnych Objaśnieniach z 

dnia 29 czerwca 2018 r.

Publikowane niekiedy wypowiedzi, że postanowienia umowy określające formę płatności (np. zastrzeżenie zapłaty 

wyłącznie na rachunek rozliczeniowy) nie mają (jakoby) żadnego znaczenia, wynikają z braku wiedzy prawniczej. Dostawa 

towarów oraz świadczenie usług, jako odpłatne zdarzenia podlegające opodatkowaniu, są czynnościami kauzalnymi: 

podstawą ich wykonania jest umowa cywilnoprawna, której treść może określać sposób wykonania zobowiązania 

pieniężnego (zapłaty za towar lub usługę). Jeżeli strony postanowią wprost, że zapłata ma nastąpić wyłącznie na rachunek 

rozliczeniowy z pominięciem rachunku VAT, to zastosowanie podzielonej płatności jest nienależytym wykonaniem umowy. 

Z tego tytułu nabywca (usługobiorca) podlega odpowiedzialności ex contractu, a wyrządzoną szkodą z tego tytułu mogą 

być m.in.:

• straty powstałe w wyniku opóźnienia płatności kontrahentom w wyniku zablokowania środków na 
rachunku VAT (odsetki za zwłokę, kary umowne, koszt zaciągniętego kredytu, itp.)

• brak oprocentowania rachunku VAT (co jest normą),
• finansowany przymus zaciągania kredytów lub pożyczek (oprocentowanych) dla zachowania płynności 

finansowej, w tym realizacji płatności innych podatków i składek ZUS.
Jeżeli strony uzgodnią, że zapłata na rachunek VAT stanowi niewykonanie zobowiązania pieniężnego, dług nabywcy 

(usługobiorcy) nie wygasł a wierzyciel powinien zwrócić wpłatę na rachunek VAT przy pomocy komunikatu przelewu, co 

wynika jednoznacznie z przepisów prawa bankowego (nienależna wpłata na ten rachunek).

Najistotniejsze jest jednak coś zupełnie innego: jakie stanowisko powinien zająć zarząd (właściciel) w stosunku 

do dostawców (usługodawców). Nieliczni zwolennicy tzw. bezpiecznej transakcji twierdzą, że nabywcy (usługodawcy) 
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mają stosować podzieloną płatność w stosunku do tzw. ryzykownych transakcji, czyli gdy podatnik podejrzewa, że otrzyma 

sfałszowaną fakturę, która nie daje prawa do odliczenia. Istnieją tu dwa scenariusze:

• w pierwszym nabywca informuje dostawcę (usługodawcę), że chce zastosować podzieloną płatność i
oczekuje formalnej akceptacji tego warunku umownego,

• w drugim, nie pytając się kontrahenta płaci, mu przy zastosowaniu podzielonej płatności.
W obu przypadkach na zadane przez kontrahenta pytanie, dlaczego chce zastosować tę metodę, musi 

udzielić odpowiedzi, że chce (jakoby) w ten sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem uczestnictwa w 

„ryzykownej transakcji”. Pół biedy, gdy podejrzenie to będzie bezzasadne. W przypadku gdy jednak okaże się, że 

odliczył z faktury , która nie daje prawa do odliczenia, jego decyzja o zastosowaniu podzielonej płatności będzie dowodem:

• braku dobrej wiary, bo wiedział, czyli również podejrzewał, że uczestniczy w oszustwie podatkowym,
• umyślnego użycia faktury sfałszowanej, czyli popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 62 Kks i art. 270a 

lub art. 271a Kk w zamiarze ewentualnym: sprawca nie chciał popełnić czyny zabronionego, lecz godził 
się ze skutkiem przestępczym, gdy posłużył się (użył) sfałszowaną fakturą.

Twierdzenie, że zastosowanie w tym przypadku podzielonej płatności jest dowodem dołożenia należytej staranności, jest 

jakimś nonsensem. Istotą należytej staranności jest działanie weryfikacyjne dotyczące transakcji, które nie wynikają z 

podejrzenia uczestnictwa w oszustwie, lecz wręcz odwrotnie – braku tego podejrzenia.

Nakaz powyższy, będący przesłanką zachowania prawa do odliczenia mimo faktycznego uczestnictwa w oszustwie, został 

tak sformułowany w orzecznictwie TSUE. Jeżeli podatnik (jakoby) dochowuje należytej staranności a jednocześnie ma 

świadomość uczestnictwa w oszustwie, nie ma prawa do odliczenia, bo nie działa w dobrej wierze, która oznacza brak 

świadomości uczestnictwa w oszustwach.

„Dochowanie należytej staranności”, które ma (jakoby) polegać na narzucaniu „podejrzanym” dostawcom podzielonej 

płatności, albo wynika z nieznajomości problemu, albo… No właśnie, albo jest celowym działaniem wprowadzającym w 

błąd podatników. Motyw tych działań jest zrozumiały: dziesiątki tysięcy podatników uwikłano w „transakcje 

optymalizacyjne” dotyczące tego podatki. Ich organizatorzy chyba wiedzieli w co się bawią, lecz prawdopodobnie 

przekonywali podatników, że nic im nie grozi. Po wejściu w życie nowych przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym 

(art. 270a i 271a) sytuacja uległa diametralnej zmianie: świadome użycie faktury, która „potwierdza” fikcyjną transakcję, 

jest przestępstwem pospolitym. Aby odwrócić uwagę tego problemu wmawia się, że podzielona płatność sanuje czyli 

uzdrawia te transakcje, co jest oczywistą nieprawdą. Żadne działania ex post w stosunku do transakcji zawartych w złej 

wierze nie tylko nie eliminuje ich karalności, lecz wprost jest dowodem winy umyślnej.

Nie dziwię się, że powyższe poglądy propagują przedstawiciele biznesu podatkowego, który od lat zarabiał na podsuwaniu 

uczciwym podatnikom tzw. transakcji optymalizacyjnych, a teraz trzęsą portkami i chcą jakoś ratować swój wizerunek w 

oczach klientów. Jak twierdzą ci ostatni, uzasadnienie jest tu następujące: klienci - zarobiliście na tych transakcjach, ale 

resort finansów (nie bez „naszego wpływu”) rzuca wam koło ratunkowe w postaci split payment. Może i rzuca, ale będzie 

to przysłowiowe koło z betonu, które niejednego utopi. Z tego co wiemy, autorzy nowych przepisów już pakują walizki, bo 

przestają się już zajmować „uszczelnianiem VAT-u”.

Co w tej sytuacji mają zrobić podatnicy? Muszą przede wszystkim sprawdzić, czy dostawcy (usługodawcy) nie korzystają 

z usług biznesu optymalizacyjnego. Dla śledczych będzie to bowiem okoliczność obciążająca: jeśli wiedziałeś, że twój 

kontrahent korzysta z tego rodzaju usług, to jak możesz twierdzić, że nigdy nie przyszło ci do głowy, że posługujesz się 

fikcyjną fakturą. Zastosowanie split payment może być dowodem popełnienia przestępstwa użycia sfałszowanej faktury 

„w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej”, bo wiedziałeś, że 

jest to ryzykowna transakcja.
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mają stosować podzieloną płatność w stosunku do tzw. ryzykownych transakcji, czyli gdy podatnik podejrzewa, że otrzyma 

sfałszowaną fakturę, która nie daje prawa do odliczenia. Istnieją tu dwa scenariusze:

• w pierwszym nabywca informuje dostawcę (usługodawcę), że chce zastosować podzieloną płatność i
oczekuje formalnej akceptacji tego warunku umownego,

• w drugim, nie pytając się kontrahenta płaci, mu przy zastosowaniu podzielonej płatności.
W obu przypadkach na zadane przez kontrahenta pytanie, dlaczego chce zastosować tę metodę, musi 

udzielić odpowiedzi, że chce (jakoby) w ten sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem uczestnictwa w 

„ryzykownej transakcji”. Pół biedy, gdy podejrzenie to będzie bezzasadne. W przypadku gdy jednak okaże się, że 

odliczył z faktury , która nie daje prawa do odliczenia, jego decyzja o zastosowaniu podzielonej płatności będzie dowodem:

• braku dobrej wiary, bo wiedział, czyli również podejrzewał, że uczestniczy w oszustwie podatkowym,
• umyślnego użycia faktury sfałszowanej, czyli popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 62 Kks i art. 270a 

lub art. 271a Kk w zamiarze ewentualnym: sprawca nie chciał popełnić czyny zabronionego, lecz godził 
się ze skutkiem przestępczym, gdy posłużył się (użył) sfałszowaną fakturą.

Twierdzenie, że zastosowanie w tym przypadku podzielonej płatności jest dowodem dołożenia należytej staranności, jest 

jakimś nonsensem. Istotą należytej staranności jest działanie weryfikacyjne dotyczące transakcji, które nie wynikają z 

podejrzenia uczestnictwa w oszustwie, lecz wręcz odwrotnie – braku tego podejrzenia.

Nakaz powyższy, będący przesłanką zachowania prawa do odliczenia mimo faktycznego uczestnictwa w oszustwie, został 

tak sformułowany w orzecznictwie TSUE. Jeżeli podatnik (jakoby) dochowuje należytej staranności a jednocześnie ma 

świadomość uczestnictwa w oszustwie, nie ma prawa do odliczenia, bo nie działa w dobrej wierze, która oznacza brak 

świadomości uczestnictwa w oszustwach.

„Dochowanie należytej staranności”, które ma (jakoby) polegać na narzucaniu „podejrzanym” dostawcom podzielonej 

płatności, albo wynika z nieznajomości problemu, albo… No właśnie, albo jest celowym działaniem wprowadzającym w 

błąd podatników. Motyw tych działań jest zrozumiały: dziesiątki tysięcy podatników uwikłano w „transakcje 

optymalizacyjne” dotyczące tego podatki. Ich organizatorzy chyba wiedzieli w co się bawią, lecz prawdopodobnie 

przekonywali podatników, że nic im nie grozi. Po wejściu w życie nowych przestępstw fakturowych w Kodeksie karnym 

(art. 270a i 271a) sytuacja uległa diametralnej zmianie: świadome użycie faktury, która „potwierdza” fikcyjną transakcję, 

jest przestępstwem pospolitym. Aby odwrócić uwagę tego problemu wmawia się, że podzielona płatność sanuje czyli 

uzdrawia te transakcje, co jest oczywistą nieprawdą. Żadne działania ex post w stosunku do transakcji zawartych w złej 

wierze nie tylko nie eliminuje ich karalności, lecz wprost jest dowodem winy umyślnej.

Nie dziwię się, że powyższe poglądy propagują przedstawiciele biznesu podatkowego, który od lat zarabiał na podsuwaniu 

uczciwym podatnikom tzw. transakcji optymalizacyjnych, a teraz trzęsą portkami i chcą jakoś ratować swój wizerunek w 

oczach klientów. Jak twierdzą ci ostatni, uzasadnienie jest tu następujące: klienci - zarobiliście na tych transakcjach, ale 

resort finansów (nie bez „naszego wpływu”) rzuca wam koło ratunkowe w postaci split payment. Może i rzuca, ale będzie 

to przysłowiowe koło z betonu, które niejednego utopi. Z tego co wiemy, autorzy nowych przepisów już pakują walizki, bo 

przestają się już zajmować „uszczelnianiem VAT-u”.

Co w tej sytuacji mają zrobić podatnicy? Muszą przede wszystkim sprawdzić, czy dostawcy (usługodawcy) nie korzystają 

z usług biznesu optymalizacyjnego. Dla śledczych będzie to bowiem okoliczność obciążająca: jeśli wiedziałeś, że twój 

kontrahent korzysta z tego rodzaju usług, to jak możesz twierdzić, że nigdy nie przyszło ci do głowy, że posługujesz się 

fikcyjną fakturą. Zastosowanie split payment może być dowodem popełnienia przestępstwa użycia sfałszowanej faktury 

„w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznoprawnej”, bo wiedziałeś, że 

jest to ryzykowna transakcja.

Na koniec pewna refleksja na marginesie reakcji części czytelników na moje teksty dotyczące tego podatku. W opinii wielu 

Czytelników jestem „ojcem polskiego VAT-u”, przez co ponoszę swoistą odpowiedzialność za jego katastrofę w latach 2007-

2016. Pragnę jednak przypomnieć określone fakty: w latach 1992-1996 zajmowałem się wdrożeniem 

poprzedniej wersji tego podatku, który był – co równie jest bezsporne – wielkim sukcesem fiskalnym. 

Podatek ten został uchylony w 2004 roku. Z nowym podatkiem, który doprowadził do tej katastrofy - nie 

miałem nic wspólnego. Jest to fakt powszechnie znany, zresztą na łamach „Pulsu Biznesu” zostałem medialnie 

„pozbawiony ojcostwa” tej wersji podatku przez Pana R. Namysłowskiego (można sprawdzić), pracującego w 

międzynarodowym biznesie podatkowym. W pełni zgodziłem się z tym symbolicznym aktem, bo z obecnym podatkiem od 

towarów i usług nie chciałem mieć i nie miałem nic wspólnego, bo to przysłowiowy kryminał. Chyba już czas, aby prawdziwi 

„ojcowie” obecnego podatku od towarów i usług wreszcie się ujawnili lub zostali ujawnieni.

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Selektywne zastosowanie split payment jest 
dowodem braku dobrej wiary podatników VAT
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26

Obowiązujący od lipca 2018 r. tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w 
podatku od towarów i usług w sposób raczej niezamierzony doprowadzi do głębokiej 
przebudowy funkcjonowania tego podatku. Będzie to jednak zaskakująca rewolucja, która – jak 
to często bywa – zmiecie swoich autorów – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Należy przybliżyć fenomen zmian, które dzieją się na naszych oczach. Prawdopodobnie dziesiątki tysięcy podatników 

(zapewne więcej) jest nieświadomie uwikłanych w oszustwa podatkowe, bo wspólnotowy VAT jest pomysłem 

patologicznym, na którym żeruje międzynarodowy biznes podatkowy zajmujący się wyłudzeniami tego podatku „na skalę 

przemysłową”. Aby ratować ofiary tego podatku, którzy faktycznie uczestniczą w tych oszustwach, Trybunał 

Sprawiedliwości UE wymyślił nie mającą jakiegokolwiek umocowania prawnego teorię „dobrej wiary i należytej staranności” 

ofiar tych oszustw. Sama teoria brzmi dość groteskowo, ale przypomnę jej sens: podatnik ma prawo odliczyć z fałszywej 

faktury, która nie daje obiektywnie prawa do odliczenia, jeśli nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł 

wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie podatkowym.

Jest to klasyczna teoria rozpaczy: przy pomocy której zamierza się od lat bezskutecznie ograniczyć postępującą katastrofę 

tego podatku. Jeśli zgodnie z prawem egzekwowano by przestrzeganie reguł tego podatku, to istotna część podatników 

utraciłaby prawo do odliczenia, a to pociągałoby za sobą powstawanie masowych zaległości podatkowych, których nikt nie 

byłby w stanie spłacić. Bo rzeczywisty mechanizm wspólnotowego podatku od towarów i usług generuje tzw. trzeci sektor 

gospodarki, czyli fikcyjne obroty towarowe i usługowe, których jedynym celem jest wyłudzenie zwrotów tego podatku. 

Stanowią one co najmniej kilka procent PKB wspólnoty (a może więcej). Odpowiedzialni oraz świadomi uczestnicy tego 

procederu są zbyt silni, aby ktoś odważył się podjąć otwartą walkę z „trzecim sektorze”. Ponoszone przez budżety państw 

członkowskich straty w wyniku działania owego sektora miały być rekompensowane przez utratę prawa do odliczenia tych 

podatników, którzy chcą nie chcąc uczestniczyli w tym procederze: aby uwiarygodnić te transakcje, trzeba znaleźć wielu 

klasycznych „jeleni”, którzy kupią i sprzedają towary wykorzystywane dla potrzeb „optymalizacji podatkowej”. A tych 

„jeleni” jest wielu. Aby nie zbuntowali się przeciwko tej intrydze wymyślono, powyższą teorię, którą stosuje się jednak dość 

selektywnie: niektórym podatnikom daruje się prawo do odliczenia, bo jakoby nie udowodniono, że nieświadomie 

uczestniczyli w oszustwie. Innym – (większości) – nie daruje się grzechów. Ale jest nadzieja.

Cały powyższy obraz przedstawia stan historycznej katastrofy nie tylko tego podatku, lecz również jednego z 

najważniejszych przedsięwzięć harmonizacyjnych Unii Europejskiej: wyhodowano tu potwora, który żywi się swoją ofiarą.

Odpowiedzią na powyższe zagrożenia miała być podzielona płatność, którą opracowano w 2015 roku (projekt nowej 

ustawy o VAT): podatnik (nabywca lub usługodawca) miał zachować prawo do odliczenia, mimo uczestnictwa w oszustwie, 

jeśli zastosował ten mechanizm. Nie korzystałby z tego przywileju, gdyby brał udział w tym oszustwie w zamiarze 
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http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/2703243,Selektywne-zastosowanie-split-payment-jest-
dowodem-braku-dobrej-wiary-podatnikow-VAT.html

Selektywne zastosowanie split payment jest 
dowodem braku dobrej wiary podatników VAT
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-26

Obowiązujący od lipca 2018 r. tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) w 
podatku od towarów i usług w sposób raczej niezamierzony doprowadzi do głębokiej 
przebudowy funkcjonowania tego podatku. Będzie to jednak zaskakująca rewolucja, która – jak 
to często bywa – zmiecie swoich autorów – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Należy przybliżyć fenomen zmian, które dzieją się na naszych oczach. Prawdopodobnie dziesiątki tysięcy podatników 

(zapewne więcej) jest nieświadomie uwikłanych w oszustwa podatkowe, bo wspólnotowy VAT jest pomysłem 

patologicznym, na którym żeruje międzynarodowy biznes podatkowy zajmujący się wyłudzeniami tego podatku „na skalę 

przemysłową”. Aby ratować ofiary tego podatku, którzy faktycznie uczestniczą w tych oszustwach, Trybunał 

Sprawiedliwości UE wymyślił nie mającą jakiegokolwiek umocowania prawnego teorię „dobrej wiary i należytej staranności” 

ofiar tych oszustw. Sama teoria brzmi dość groteskowo, ale przypomnę jej sens: podatnik ma prawo odliczyć z fałszywej 

faktury, która nie daje obiektywnie prawa do odliczenia, jeśli nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł 

wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie podatkowym.

Jest to klasyczna teoria rozpaczy: przy pomocy której zamierza się od lat bezskutecznie ograniczyć postępującą katastrofę 

tego podatku. Jeśli zgodnie z prawem egzekwowano by przestrzeganie reguł tego podatku, to istotna część podatników 

utraciłaby prawo do odliczenia, a to pociągałoby za sobą powstawanie masowych zaległości podatkowych, których nikt nie 

byłby w stanie spłacić. Bo rzeczywisty mechanizm wspólnotowego podatku od towarów i usług generuje tzw. trzeci sektor 

gospodarki, czyli fikcyjne obroty towarowe i usługowe, których jedynym celem jest wyłudzenie zwrotów tego podatku. 

Stanowią one co najmniej kilka procent PKB wspólnoty (a może więcej). Odpowiedzialni oraz świadomi uczestnicy tego 

procederu są zbyt silni, aby ktoś odważył się podjąć otwartą walkę z „trzecim sektorze”. Ponoszone przez budżety państw 

członkowskich straty w wyniku działania owego sektora miały być rekompensowane przez utratę prawa do odliczenia tych 

podatników, którzy chcą nie chcąc uczestniczyli w tym procederze: aby uwiarygodnić te transakcje, trzeba znaleźć wielu 

klasycznych „jeleni”, którzy kupią i sprzedają towary wykorzystywane dla potrzeb „optymalizacji podatkowej”. A tych 

„jeleni” jest wielu. Aby nie zbuntowali się przeciwko tej intrydze wymyślono, powyższą teorię, którą stosuje się jednak dość 

selektywnie: niektórym podatnikom daruje się prawo do odliczenia, bo jakoby nie udowodniono, że nieświadomie 

uczestniczyli w oszustwie. Innym – (większości) – nie daruje się grzechów. Ale jest nadzieja.

Cały powyższy obraz przedstawia stan historycznej katastrofy nie tylko tego podatku, lecz również jednego z 

najważniejszych przedsięwzięć harmonizacyjnych Unii Europejskiej: wyhodowano tu potwora, który żywi się swoją ofiarą.

Odpowiedzią na powyższe zagrożenia miała być podzielona płatność, którą opracowano w 2015 roku (projekt nowej 

ustawy o VAT): podatnik (nabywca lub usługodawca) miał zachować prawo do odliczenia, mimo uczestnictwa w oszustwie, 

jeśli zastosował ten mechanizm. Nie korzystałby z tego przywileju, gdyby brał udział w tym oszustwie w zamiarze 

bezpośrednim: czyli wiedział, że uczestniczy i chciał je popełnić. Gdyby wiedział lub podejrzewał, że uczestniczy, lecz nie 

chciał go, popełnić godząc się jednak na ewentualne popełnienie (zamiar ewentualny), zastosowanie podzielonej płatności 

dawałby mu prawo do odliczenia. Dzięki temu podatnicy stosowaliby ów mechanizm wyłącznie do „ryzykowanych 

transakcji” nie obawiając się zarzutu braku dobrej wiary. Aby uzyskać ten efekt w projekcie tym zamieszczono precyzyjne 

przepisy regulujące ten problem oraz zagwarantowano ustawową niekaralność sprawców tych czynów.

Wszyscy wiemy, co było dalej. Ktoś (kto?) skutecznie storpedował ten projekt, a podatkiem tym zaczęli rządzić 

oddelegowani do resortu finansów „ludzie z rynku”, czyli byli (?) pracownicy międzynarodowego biznesu podatkowego. Po 

dwóch latach przeforsowali swoją wersję podzielonej płatności, która nie chroni prawa do odliczenia: wręcz odwrotnie –

gdy podatnik zastosuje mechanizm do „ryzykownej transakcji” , będzie to dowodem świadomego uczestnictwa w oszustwie 

zarówno w znaczeniu prawnopodatkowym, jak i karnoskarbowym oraz karnym – będzie dowodem zawinionego „użycia” 

fałszywej faktury „w okolicznościach faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia należności publicznej” (art. 270 

a i 271 a Kodeksu karnego).

Jak więc zareagowali podatnicy, którzy chcieli skorzystać z tego mechanizmu? Postanowili stosować go również wobec 

wszystkich kontrahentów, bo będzie to dowodem, że nie uznawali niektórych transakcji za „ryzykowane”. Spotkało się to 

z oburzeniem ich większości kontrahentów, ponieważ nie chcą oni być traktowani jako oszuści. Zarazem doprowadzi to do 

załamania płynności tych podmiotów, bo bardzo trudno wydać pieniądze zgromadzone na rachunkach VAT: mają na nich 

pieniądze można zbankrutować.

Teraz większość firm rozważa coś zupełnie odwrotnego: ogłoszą, że nie będą stosować podzielonej płatności, bo nie 

uczestniczą (nawet nieświadomie) w oszustwach podatkowych.

Szkoda, że skompromitowano dobry sposób naprawy tego podatku. A może o to chodziło?

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Podzielona płatność w umowach 
cywilnoprawnych – Ministerstwo Finansów 
zmienia zdanie
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-23
Źródło: INFOR

Po pół roku zupełnie niepotrzebnego mieszania w głowach podatników resort finansów 
musiał oficjalnie przyznać, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w podatku 
VAT zależy od woli stron umowy. Do tej pory powtarzano na okrągło, że to wyłącznie 
nabywca jednostronnie decyduje o tym, czy zapłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy, 
który nie ma (jakoby) nic do gadania. Otóż ma i to bardzo dużo - pisze prof. dr hab. Witold 
Modzelewski.

Bez wyraźnego zastrzeżenia w umowie, że płatność może nastąpić w części na rachunek VAT, zastosowanie tego 

mechanizmu jest niedopuszczalne: o tym, jaki sposób zapłaty jest wykonaniem zobowiązania pieniężnego, 

rozstrzyga treść czynności prawnej. Tę oczywistą tezę musiał przyznać resort finansów w Objaśnieniach z dnia 29 

czerwca 2018 r. pt. „Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności”, gdzie stwierdza się m.in. „przyznanie 
inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności płacenia nie oznacza jednak, że sprzedawca 
nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń”.

Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób 

dokonają rozliczeń prowadzonych transakcji”. Jest to pogląd oczywisty, gdyż żaden przepis prawa podatkowego o 

charakterze uprawniającym nie może zmienić zawartych umów, ani wbrew woli stron wpływać na ich treść: nie 

zalicza się bowiem do tzw. ius cogens, czyli prawa wywołującego bezpośrednie skutki cywilnoprawne.

Do tego czasu część nabywców jednak samowolnie zastosowała jednak podzieloną płatność, co wywołało 

niepotrzebne zamieszanie oraz irytację tysięcy firm, których „uszczęśliwiono” wpłatami na ich rachunki VAT w 

sposób sprzeczny z umowami zawartymi przed dniem 1 lipca br. Niepotrzebnie skompromitowano już na starcie ten 

ważny i potrzebny instrument naprawy podatku od towarów i usług. Nie tylko straty wizerunkowe są tu bardzo 

duże. Pytanie: po co zrobiono? Czy tylko w wyniku niekompetencji? Dlaczego ci, którzy twierdząc, że działają w 

interesie publicznym, nie dostrzegli, że obecna wersja podzielonej płatności jest chwalona przez … lobbystów, którzy 

od lat demolują ten podatek np. załatwiając stałe rozszerzenie tzw. odwrotnego obciążenia na kolejne towary i 

usługi?

Całe zamieszanie wokół tych przepisów jest swoistą powtórką z przeszłości. Już kiedyś tak było: w 2012 roku miała 

być wprowadzona akcyza na wyroby węglowe. Ktoś przyniósł w przysłowiowej teczce do Sejmu projekt tych

przepisów niewiadomego autorstwa, „przylepiono” go do jakiejś przypadkowej ustawy i uchwalono, myląc nawet 

dzień wejścia w życie. Kto napisał w rzeczywistości tamten projekt? Nie wiadomo: podejrzewana jest jedna z 

„renomowanych” firm międzynarodowego biznesu podatkowego. A może to jej również trzeba przypisać autorstwo 

„podzielonej płatności” w wersji obowiązującej od lipca br. w naszym kraju?

Niestety obecna władza nie ma miarodajnego zaplecza reprezentującego interesy prawdziwych przedsiębiorstw. Co 

prawda na rządowych salonach oraz w mediach kręci się ktoś, kto nazywa się szefem jakiegoś związku 
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Podzielona płatność w umowach 
cywilnoprawnych – Ministerstwo Finansów 
zmienia zdanie
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-23
Źródło: INFOR

Po pół roku zupełnie niepotrzebnego mieszania w głowach podatników resort finansów 
musiał oficjalnie przyznać, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w podatku 
VAT zależy od woli stron umowy. Do tej pory powtarzano na okrągło, że to wyłącznie 
nabywca jednostronnie decyduje o tym, czy zapłaci część ceny na rachunek VAT dostawcy, 
który nie ma (jakoby) nic do gadania. Otóż ma i to bardzo dużo - pisze prof. dr hab. Witold 
Modzelewski.

Bez wyraźnego zastrzeżenia w umowie, że płatność może nastąpić w części na rachunek VAT, zastosowanie tego 

mechanizmu jest niedopuszczalne: o tym, jaki sposób zapłaty jest wykonaniem zobowiązania pieniężnego, 

rozstrzyga treść czynności prawnej. Tę oczywistą tezę musiał przyznać resort finansów w Objaśnieniach z dnia 29 

czerwca 2018 r. pt. „Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności”, gdzie stwierdza się m.in. „przyznanie 
inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności płacenia nie oznacza jednak, że sprzedawca 
nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń”.

Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób 

dokonają rozliczeń prowadzonych transakcji”. Jest to pogląd oczywisty, gdyż żaden przepis prawa podatkowego o 

charakterze uprawniającym nie może zmienić zawartych umów, ani wbrew woli stron wpływać na ich treść: nie 

zalicza się bowiem do tzw. ius cogens, czyli prawa wywołującego bezpośrednie skutki cywilnoprawne.

Do tego czasu część nabywców jednak samowolnie zastosowała jednak podzieloną płatność, co wywołało 

niepotrzebne zamieszanie oraz irytację tysięcy firm, których „uszczęśliwiono” wpłatami na ich rachunki VAT w 

sposób sprzeczny z umowami zawartymi przed dniem 1 lipca br. Niepotrzebnie skompromitowano już na starcie ten 

ważny i potrzebny instrument naprawy podatku od towarów i usług. Nie tylko straty wizerunkowe są tu bardzo 

duże. Pytanie: po co zrobiono? Czy tylko w wyniku niekompetencji? Dlaczego ci, którzy twierdząc, że działają w 

interesie publicznym, nie dostrzegli, że obecna wersja podzielonej płatności jest chwalona przez … lobbystów, którzy 

od lat demolują ten podatek np. załatwiając stałe rozszerzenie tzw. odwrotnego obciążenia na kolejne towary i 

usługi?

Całe zamieszanie wokół tych przepisów jest swoistą powtórką z przeszłości. Już kiedyś tak było: w 2012 roku miała 

być wprowadzona akcyza na wyroby węglowe. Ktoś przyniósł w przysłowiowej teczce do Sejmu projekt tych

przepisów niewiadomego autorstwa, „przylepiono” go do jakiejś przypadkowej ustawy i uchwalono, myląc nawet 

dzień wejścia w życie. Kto napisał w rzeczywistości tamten projekt? Nie wiadomo: podejrzewana jest jedna z 

„renomowanych” firm międzynarodowego biznesu podatkowego. A może to jej również trzeba przypisać autorstwo 

„podzielonej płatności” w wersji obowiązującej od lipca br. w naszym kraju?

Niestety obecna władza nie ma miarodajnego zaplecza reprezentującego interesy prawdziwych przedsiębiorstw. Co 

prawda na rządowych salonach oraz w mediach kręci się ktoś, kto nazywa się szefem jakiegoś związku 

przedsiębiorców, który jest być może jedynym członkiem owego „związku”, ale jest zapewne nieprawdziwa 

informacja. Głosi on mało reprezentatywne dla prawicowej większości poglądy na temat systemu podatkowego: 

przykładowo - powtarza liberalne dyrdymały o „upraszczaniu podatków”, których już wstydzi się nawet obecna 

totalna opozycja. Jestem przekonany, że owo jednoosobowe „zaplecze” będzie szczerze popierać każdy resortowy 

pomysł, nawet najbardziej komplikujący życie prawdziwych przedsiębiorców, bo to daje szanse na miejsce na 

słusznych listach wyborczych. Nie zmienia to faktu, że ludzie, którzy rządzą obecnie podatkiem od towarów i usług, 

nie mają wiele wspólnego z „dobrą zmianą” oraz z tą jeszcze „lepszą od dobrej” po zmianie na stanowisku premiera.

Dobrze, że w ostatniej chwili naprawiono błąd dotyczący sposobu rozumienia podzielonej płatności, wycofując się 

z bezsensownej interpretacji, lecz wiarygodność całej koncepcji legła w gruzach. Podatki są zbyt poważnym 

problemem, aby powierzyć je w ręce lobbystów i ekspertów z biznesu podatkowego.

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
 



20 Materiały szkoleniowe – 2018

INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH

Split payment nie stosuje się do umów 
zawartych przed 1 lipca 2018 r.

84-vat-2018

http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/split-payment/2272849,Split-payment-nie-stosuje-sie-do-
umow-zawartych-przed-1-lipca-2018-r.html 

Split payment nie stosuje się do umów 
zawartych przed 1 lipca 2018 r. 
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-02

 

Umowy między podatnikami VAT zawarte przed wejściem w życie przepisów ustawy o VAT dot. 
podzielonej płatności nie przewidywały z reguły innej formy zapłaty niż na rachunek rozliczeniowy. 
Zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego przepis prawa publicznego (tu ustawy o VAT) nie 
zmienił treści tych umów a przede wszystkim nie tworzy uprawnienia nabywcy do jednostronnej 
zmiany treści zawartych już umów. Stąd w przypadku tych umów nie stosuje się split payment. W 
umowach zawartych od lipca 2018 r. strony powinny jednoznacznie rozstrzygać problem zapłaty: 
zapłata na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie nabywcy (usługobiorcy). 

Wchodzące w życie z początkiem lipca tego roku uprawnienie podatników VAT do zastosowanie 
podzielonej płatności ma charakter publicznoprawny. Nabywca (usługobiorca) może uregulować dług 
w stosunku do wierzyciela w sposób bezgotówkowy dzieląc zapłatę na dwie części: 

• kwotę netto faktury w całości lub w części wpłaca na rachunek rozliczeniowy,
• część długu odpowiadającą całości lub części podatku należnego może wpłacić na rachunek 

VAT wierzyciela.

Warunkami zastosowania tej formy zapłaty są: 

1. nabywcą lub usługobiorcą musi być podatnik podatku od towarów i usług (nawet zwolniony 
od podatku), 

2. otrzymanie od wierzyciela faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, 
3. uwzględnienia tej formy zapłaty w treści umowy kupna-sprzedaży albo o świadczenie usług, 

Najistotniejszy jest oczywiście warunek trzeci. Przepis prawa publicznego o charakterze uprawniającym 
nie może zamienić treści stosunku cywilnoprawnego: nabywca (usługobiorca) może zastosować 
podzieloną płatność pod warunkiem, że na ten sposób zapłaty stał się treścią umowy. Umowa może 
wprost wykluczać zastosowanie tego sposobu lub określać inną formę uregulowania świadczenia 
pieniężnego (np. potrącenie). 

Umowy zawarte przed wejściem w życie przepisów ustawy o VAT regulujące prawo do zastosowania 
podzielonej płatności nie przewidywały z reguły innej formy zapłaty niż na rachunek rozliczeniowy. 
Trudno obronić pogląd, że domniemaną wolą stron było zastosowanie tej formy zapłaty, albo że 
dostawcy towarów (usługodawcy) jest wszystko jedno, na który rachunek bankowy będzie 
dokumentowana zapłata. Wpłata na rachunek VAT godzi w interesy wierzyciela, bo ma on ograniczoną 
zdolność dysponowania tymi pieniędzmi. Przepis prawa publicznego nie zmienił treści tych umów a 
przede wszystkim nie tworzy uprawnienia nabywcy do jednostronnej zmiany treści zawartych już 
umów – to elementarz wiedzy prawniczej. 

Szkoda, że w nowelizacji ustawy o VAT nie znalazł się przepis przejściowy, który wprost uregulowałby 
ten problem. Jego brak nie powoduje jednak skutku w postaci zmiany treści umów cywilnoprawnych 
zawartych przed datą wejścia w życie tych przepisów. Oczywiście w umowach zawartych od lipca 2018 
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Split payment nie stosuje się do umów 
zawartych przed 1 lipca 2018 r. 
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-02

 

Umowy między podatnikami VAT zawarte przed wejściem w życie przepisów ustawy o VAT dot. 
podzielonej płatności nie przewidywały z reguły innej formy zapłaty niż na rachunek rozliczeniowy. 
Zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego przepis prawa publicznego (tu ustawy o VAT) nie 
zmienił treści tych umów a przede wszystkim nie tworzy uprawnienia nabywcy do jednostronnej 
zmiany treści zawartych już umów. Stąd w przypadku tych umów nie stosuje się split payment. W 
umowach zawartych od lipca 2018 r. strony powinny jednoznacznie rozstrzygać problem zapłaty: 
zapłata na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie nabywcy (usługobiorcy). 

Wchodzące w życie z początkiem lipca tego roku uprawnienie podatników VAT do zastosowanie 
podzielonej płatności ma charakter publicznoprawny. Nabywca (usługobiorca) może uregulować dług 
w stosunku do wierzyciela w sposób bezgotówkowy dzieląc zapłatę na dwie części: 

• kwotę netto faktury w całości lub w części wpłaca na rachunek rozliczeniowy,
• część długu odpowiadającą całości lub części podatku należnego może wpłacić na rachunek 

VAT wierzyciela.

Warunkami zastosowania tej formy zapłaty są: 

1. nabywcą lub usługobiorcą musi być podatnik podatku od towarów i usług (nawet zwolniony 
od podatku), 

2. otrzymanie od wierzyciela faktury w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, 
3. uwzględnienia tej formy zapłaty w treści umowy kupna-sprzedaży albo o świadczenie usług, 

Najistotniejszy jest oczywiście warunek trzeci. Przepis prawa publicznego o charakterze uprawniającym 
nie może zamienić treści stosunku cywilnoprawnego: nabywca (usługobiorca) może zastosować 
podzieloną płatność pod warunkiem, że na ten sposób zapłaty stał się treścią umowy. Umowa może 
wprost wykluczać zastosowanie tego sposobu lub określać inną formę uregulowania świadczenia 
pieniężnego (np. potrącenie). 

Umowy zawarte przed wejściem w życie przepisów ustawy o VAT regulujące prawo do zastosowania 
podzielonej płatności nie przewidywały z reguły innej formy zapłaty niż na rachunek rozliczeniowy. 
Trudno obronić pogląd, że domniemaną wolą stron było zastosowanie tej formy zapłaty, albo że 
dostawcy towarów (usługodawcy) jest wszystko jedno, na który rachunek bankowy będzie 
dokumentowana zapłata. Wpłata na rachunek VAT godzi w interesy wierzyciela, bo ma on ograniczoną 
zdolność dysponowania tymi pieniędzmi. Przepis prawa publicznego nie zmienił treści tych umów a 
przede wszystkim nie tworzy uprawnienia nabywcy do jednostronnej zmiany treści zawartych już 
umów – to elementarz wiedzy prawniczej. 

Szkoda, że w nowelizacji ustawy o VAT nie znalazł się przepis przejściowy, który wprost uregulowałby 
ten problem. Jego brak nie powoduje jednak skutku w postaci zmiany treści umów cywilnoprawnych 
zawartych przed datą wejścia w życie tych przepisów. Oczywiście w umowach zawartych od lipca 2018 

r. strony powinny jednoznacznie rozstrzygać problem zapłaty: zapłata na rachunek VAT powoduje 
wygaśnięcie długu po stronie nabywcy (usługobiorcy). 

Można było uniknąć zamieszania powstałego w związku z tą nowelizacją. Ogłoszony publicznie zamiar 
powszechnego stosowania podzielonej płatności przez dużych podatników wobec wszystkich 
dostawców (usługodawców) jest reakcją na błędną koncepcję tego rozwiązania. 

Selektywne stosowanie tego sposobu wobec tylko „ryzykownych” kontrahentów będzie dowodem 
braku dobrej wiary po stronie nabywcy w przypadku, gdy odliczenie z tej faktury będzie 
nieuprawnione. Może być również dowodem umyślnego „użycia” fałszywej faktury w świetle prawa 
karnego. 

Witold Modzelewski 
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 
Instytut Studiów Podatkowych 
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Ważniejsza jest definicja „dobrej 
wiary” niż kryteria „dochowania 
należytej staranności”
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-20

Przed zawarciem umowy z nieznanym podmiotem sprawdza się jego wiarygodność i nie 

trzeba o tym podatnikom przypominać w sposób urzędowy – pisze profesor Witold 

Modzelewski. Rzeczywistym niebezpieczeństwem dla tych podmiotów jest działanie 

prawdziwych oszustów, którzy umieją „przekręcić” każdego. Zdaniem profesora 

Modzelewskiego przede wszystkim należy przyjąć inną definicję dobrej wiary: jeżeli 

właściciel lub zarząd zostali oszukani przez działających w złej wierze podwładnych, to 

podatnik nie może być uznany – tak jak teraz – za „świadomie uczestniczącego w 
oszustwie”.

Po jednym z moich tekstów dotyczących resortowego pomysłu urzędowego określenia kryteriów 

„należytej staranności” dla podatników VAT, „anonimowy informator” powiedział, że „do Wielkanocy” 

prace nad tym dokumentem zostaną wreszcie zakończone. Dlaczego do napisania tych kilkunastu 

banałów charakteryzujących konieczną (?) gorliwość podatników trzeba było aż sześć miesięcy? 

Ciekawe, czy wpływ na ten dokument mają eksperci zapamiętani z „wyśmienitych relacji”, które mieli z 

urzędnikami z czasów „liberalnych”. Swoją drogą niewielu jest w stanie zrozumieć dlaczego 

„uszczelnianiem VAT-u” zajmują się w dalszym ciągu również ludzie, którzy „upraszczali” go w latach 

2008-2016?
Wiemy również, że gdyby nie strach przed wieloletnimi karami więzienia za fałszowanie i „używanie” 

sfałszowanych faktur, o dwudziestomiliardowym wzroście dochodów budżetowych z VAT-u w 2017 r. 

można by tylko marzyć. Na razie autorstwo tego sukcesu można przypisać głównie nowelizacji Kodeksu 

karnego, prokuratorowi generalnemu oraz realizacji tylko jednego postulatu PiS-u z kampanii wyborczej, 

czyli wprowadzenia granicy płatności z tytułu WNT paliw silnikowych.

Pozostałe zmiany, którymi współcześnie zasypuje się podatników VAT, nie mają istotnego znaczenia 

fiskalnego – najwięcej dają zarobić firmom informatycznym.

Czy równie przemyślane będą owe „kryteria należytej staranności”, nad którymi tyle miesięcy pracuje 
resort finansów? Wiemy, że „oczekuje ich uczciwy biznes”, o czym zapewniał na łamach jednego z 
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Ważniejsza jest definicja „dobrej 
wiary” niż kryteria „dochowania 
należytej staranności”
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-20

Przed zawarciem umowy z nieznanym podmiotem sprawdza się jego wiarygodność i nie 

trzeba o tym podatnikom przypominać w sposób urzędowy – pisze profesor Witold 

Modzelewski. Rzeczywistym niebezpieczeństwem dla tych podmiotów jest działanie 

prawdziwych oszustów, którzy umieją „przekręcić” każdego. Zdaniem profesora 

Modzelewskiego przede wszystkim należy przyjąć inną definicję dobrej wiary: jeżeli 

właściciel lub zarząd zostali oszukani przez działających w złej wierze podwładnych, to 

podatnik nie może być uznany – tak jak teraz – za „świadomie uczestniczącego w 
oszustwie”.

Po jednym z moich tekstów dotyczących resortowego pomysłu urzędowego określenia kryteriów 

„należytej staranności” dla podatników VAT, „anonimowy informator” powiedział, że „do Wielkanocy” 

prace nad tym dokumentem zostaną wreszcie zakończone. Dlaczego do napisania tych kilkunastu 

banałów charakteryzujących konieczną (?) gorliwość podatników trzeba było aż sześć miesięcy? 

Ciekawe, czy wpływ na ten dokument mają eksperci zapamiętani z „wyśmienitych relacji”, które mieli z 

urzędnikami z czasów „liberalnych”. Swoją drogą niewielu jest w stanie zrozumieć dlaczego 

„uszczelnianiem VAT-u” zajmują się w dalszym ciągu również ludzie, którzy „upraszczali” go w latach 

2008-2016?
Wiemy również, że gdyby nie strach przed wieloletnimi karami więzienia za fałszowanie i „używanie” 

sfałszowanych faktur, o dwudziestomiliardowym wzroście dochodów budżetowych z VAT-u w 2017 r. 

można by tylko marzyć. Na razie autorstwo tego sukcesu można przypisać głównie nowelizacji Kodeksu 

karnego, prokuratorowi generalnemu oraz realizacji tylko jednego postulatu PiS-u z kampanii wyborczej, 

czyli wprowadzenia granicy płatności z tytułu WNT paliw silnikowych.

Pozostałe zmiany, którymi współcześnie zasypuje się podatników VAT, nie mają istotnego znaczenia 

fiskalnego – najwięcej dają zarobić firmom informatycznym.

Czy równie przemyślane będą owe „kryteria należytej staranności”, nad którymi tyle miesięcy pracuje 
resort finansów? Wiemy, że „oczekuje ich uczciwy biznes”, o czym zapewniał na łamach jednego z 

dzienników biznesowy kolega jednego z wysokich urzędników. Może to prawda, ale uczciwi podatnicy, 

którzy nie zajmują się „optymalizacją VAT-u”, raczej nie interesują się resortowymi pomysłami. Ich 

rozumowanie jest z reguły inne: nikt nie kupuje towarów oraz usług od podejrzanych kontrahentów i 

nie wchodzi w podejrzane transakcje. Dlaczego? Nie muszę tłumaczyć. Przed zawarciem umowy z 

nieznanym podmiotem sprawdza się jego wiarygodność i nie trzeba o tym podatnikom przypominać w 

sposób urzędowy. Rzeczywistym niebezpieczeństwem dla tych podmiotów jest działanie prawdziwych 

oszustów, którzy umieją „przekręcić” każdego. Jak się to robi? Trzeba „podejść” uczciwego i naiwnego 

podatnika: robi to dobrze zamaskowany słup, zarabiający na niepłaceniu VAT-u. Niezbędnym 
elementem jego strategii jest pozyskanie pracownika nabywcy. Po co? On stworzy dla niego „parasol 

zaufania”. Nie sposób zapobiec tego rodzaju działaniom, bo mafie podatkowe mogą kupić każdego, 

kogo chcą, bo biedny kraj jest bardzo podatny na korupcję. Rola tego człowieka („kreta”) jest jednak 

trochę bardziej złożona. On również zeznaje organowi kontroli lub w śledztwie, że (jakoby) sygnalizował 

w firmie trefny charakter tych transakcji, lecz „nikt go nie chciał słuchać”. A to wystarczy aby stwierdzić, 

że „podatnik wiedział że uczestniczy w oszustwie”, czyli dochowanie jakiś tam kryteriów staranności nie 

ma już żadnego znaczenia. Na tym stanowisku stoją organy oraz sądy administracyjne. Czyli ofiara 

oszustwa staje się również ofiarą losu.
Co należy zmienić? Przede wszystkim należy przyjąć inną definicję dobrej wiary: jeżeli właściciel lub 

zarząd zostali oszukani przez działających w złej wierze podwładnych, to podatnik nie może być uznany 

– tak jak teraz – za „świadomie uczestniczącego w oszustwie”. Oczywiście jeżeli taki stan miał miejsce 

przez lata, a właściciel (zarząd) nie sprawował dostatecznego nadzoru nad owym „kretem”, to ocena 

tego stanu faktycznego w świetle kryteriów dobrej wiary nie będzie już tak jednoznaczna.

Konkluzje są dość oczywiste: najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak interpretować pojęcie 

„nieświadomego uczestnictwa w oszustwie”? O czyją nieświadomość tu idzie? Każdej osoby, która 

zatrudnia podatnika? Również tych, którzy działali w złej wierze? Chyba nie. Powinna odbyć się na ten 

temat poważna debata również z udziałem podatników poszkodowanych przez oszustów podatkowych, 
oczywiście bez udziału tych, którzy narażą podatników na tego rodzaju ryzyko.

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Czy zmarły podatnik obowiązany jest 
do wystawiania duplikatu faktury?
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-16
Źródło: INFOR

Opowieść jest dość banalna i typowa: podatnik przed kilku laty kupował towary i usługi od 

kontrahenta będącego osobą fizyczną. Otrzymywał faktury, za które zapłacił, odliczył 

podatek naliczony od podatku należnego ewidencjonując prawidłowo te faktury w 

rejestrze zakupu. Złożył prawidłową deklarację VAT-7. Podczas rutynowej kontroli 

stwierdzono, że faktury zakupu za ten rok zostały z przyczyn niezależnych od podatnika 
zniszczone lub znacząco uszkodzone. Kontrolujący zażądali aby uzyskał od dostawców ich 

duplikaty. Niestety w tzw. międzyczasie kontrahent zmarł, a jego działalności następcy nie 

kontynuowali. Wobec braku duplikatów wydano decyzję określającą zaległość podatkową 

w wysokości dokonanego odliczenia.

Czy słusznie? Na pewno nie, bo obiektywnie nie było możliwości uzyskania duplikatu a faktury 

bezspornie istniały w momencie odliczenia. Co prawda dokument ten już nie istniał w czasie kontroli, 

czyli naruszono art. 112 ustawy o VAT, ale jego utrata była wynikiem działania siły wyższej.

Trzeba jednak zadać wręcz fundamentalne pytanie, czy ryzyko śmierci kontrahenta w tych 

okolicznościach musi wiązać się z utratą prawa do odliczenia, bo przecież żaden podatnik nie ma na to 

wpływu (banał)? Czy śmierć kontrahenta, który nie ma następców prawnopodatkowych jego działalności 

gospodarczej, powinna wejść do panteonu najważniejszych ryzyk podatkowych? Na razie tak jest, nie 

będę ukrywał oceny, z jaką spotyka się ten pogląd wśród podatników: jest to ich zdaniem nonsens, 
który w dodatku wynika z niezrozumienia istoty podatku naliczonego i prawa do odliczenia.

Postaram się to możliwie prosto wyjaśnić:

1. podatkiem naliczonym jest podatek należny, który powstał ex lege z tytułu czynności na podstawie 

którego podatnik nabył towar (usługę),

2. podatek naliczony powstaje z mocy prawa,

3. prawo do jego odliczenia może zostać zrealizowane, gdy wystawiono z tytułu dostawy (świadczenia 

usługi) fakturę,

4. podatnik musi posiadać tę fakturę w okresie rozliczeniowym, za który lub w którym dokonał 
odliczenia,

5. jeżeli prawidłowo prowadził rejestr zakupu i złożył deklarację, to jego prawo zostało skutecznie 

zrealizowane i jest niepodważalne,
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do wystawiania duplikatu faktury?
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Opowieść jest dość banalna i typowa: podatnik przed kilku laty kupował towary i usługi od 

kontrahenta będącego osobą fizyczną. Otrzymywał faktury, za które zapłacił, odliczył 

podatek naliczony od podatku należnego ewidencjonując prawidłowo te faktury w 

rejestrze zakupu. Złożył prawidłową deklarację VAT-7. Podczas rutynowej kontroli 

stwierdzono, że faktury zakupu za ten rok zostały z przyczyn niezależnych od podatnika 
zniszczone lub znacząco uszkodzone. Kontrolujący zażądali aby uzyskał od dostawców ich 

duplikaty. Niestety w tzw. międzyczasie kontrahent zmarł, a jego działalności następcy nie 

kontynuowali. Wobec braku duplikatów wydano decyzję określającą zaległość podatkową 

w wysokości dokonanego odliczenia.

Czy słusznie? Na pewno nie, bo obiektywnie nie było możliwości uzyskania duplikatu a faktury 

bezspornie istniały w momencie odliczenia. Co prawda dokument ten już nie istniał w czasie kontroli, 

czyli naruszono art. 112 ustawy o VAT, ale jego utrata była wynikiem działania siły wyższej.

Trzeba jednak zadać wręcz fundamentalne pytanie, czy ryzyko śmierci kontrahenta w tych 

okolicznościach musi wiązać się z utratą prawa do odliczenia, bo przecież żaden podatnik nie ma na to 

wpływu (banał)? Czy śmierć kontrahenta, który nie ma następców prawnopodatkowych jego działalności 

gospodarczej, powinna wejść do panteonu najważniejszych ryzyk podatkowych? Na razie tak jest, nie 

będę ukrywał oceny, z jaką spotyka się ten pogląd wśród podatników: jest to ich zdaniem nonsens, 
który w dodatku wynika z niezrozumienia istoty podatku naliczonego i prawa do odliczenia.

Postaram się to możliwie prosto wyjaśnić:

1. podatkiem naliczonym jest podatek należny, który powstał ex lege z tytułu czynności na podstawie 

którego podatnik nabył towar (usługę),

2. podatek naliczony powstaje z mocy prawa,

3. prawo do jego odliczenia może zostać zrealizowane, gdy wystawiono z tytułu dostawy (świadczenia 

usługi) fakturę,

4. podatnik musi posiadać tę fakturę w okresie rozliczeniowym, za który lub w którym dokonał 
odliczenia,

5. jeżeli prawidłowo prowadził rejestr zakupu i złożył deklarację, to jego prawo zostało skutecznie 

zrealizowane i jest niepodważalne,

6. podatnik powinien przechowywać ewidencję oraz rejestry do czasu upływu terminu przedawnienia 

zaległości podatkowych, lecz gdy utracił oryginał faktury nie traci wstecznie prawa do odliczenia,

7. jeśli ją jednak utracił (niezależnie od przyczyny) może udowodnić fakt jej istnienia przy pomocy:

• duplikatu,

• innych dowodów, jeżeli nie ma obiektywnej możliwości wystawienia duplikatu; pamiętajmy, że 

podmiot zobowiązany do wystawienia duplikatu może również bezprawnie odmówić jego 

wystawienia i nikt nie może go w tym wyręczyć.
Powyższe zasady wynikają z art. 86, 99, 109 i 112 ustawy o VAT. Wystarczy je dokładnie przeczytać. 

Przyjmując za dobrą monetę zaprezentowany na wstępie pogląd prawny należałoby postawić tezę, że

również nieboszczyk powinien być „obowiązany” do wystawienia duplikatu faktury. Gdy jednak nie 

istnieje podmiot zobowiązany, to wygasł bezpowrotnie obowiązek, który na nim ciążył.

Niestety w praktyce pojawiają się poglądy, które wiążą prawo do odliczenia z art. 112 ustawy o VAT; 

przepis ten jednak zobowiązuje podatnika wyłącznie do przechowywania faktur do czasu upływu terminu 

przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jest to pogląd sprzeczny również z art. 88 tej ustawy, który 

taksatywnie określa przypadki gdy podatnik nie ma prawa do odliczenia: przepis ten nie wymienia 
przypadku braku zachowania tego dokumentu w terminie wynikającym z art. 112 tej ustawy w 

przypadku braku możliwości wystawienia duplikatu faktury.

W moim przekonaniu problem polega na nieporozumieniu. Duplikat jest niezbędny do dokonania 

odliczenia, czyli podatnik powinien posiadać ten dokument w czasie, gdy wykonuje to prawo. Nie jest 

on natomiast warunkiem prawa do zachowania skuteczności tego odliczenia; jeżeli istnieją inne dowody, 

że faktura istniała w momencie dokonania odliczenia, nie ma konieczności wystawiania duplikatu i cały 

spór staje się bezprzedmiotowy. 

Witold Modzelewski

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Podatkowych
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Czy podatnik, który podejrzewa, że 
uczestniczy w oszustwie podatkowym, będzie 
mógł odliczyć VAT z fałszywej faktury?
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-23

Według najnowszego pomysłu urzędników resortu finansów zapłata na rachunek VAT (split 
payment) dostawcy (usługodawcy) ma być dowodem, że nabywca (usługobiorca) dołożył 
należytej staranności przy sprawdzaniu kontrahenta. Ten pogląd przytoczyły dwie codzienne 
gazety, w dodatku cytując z imienia i nazwiska autorów tych rewelacji, a więc jest się na 
czym pochylić się, mimo że sam pogląd brzmi wręcz absurdalnie - pisze profesor Witold 
Modzelewski.

Powiązanie tzw. podzielonej płatności z przesłanką niewiedzy co do uczestnictwa w oszustwie podatkowym, mimo 
dołożenia należytej staranności, jest przecież nieporozumieniem, które może warto wyjaśnić. Przypomnę, że TSUE 
swego czasu wymyślił tzw. teorię ograniczonej poczytalności podatników VAT, będącą planem ratunkowym dla 
katastrofy wspólnotowego VAT-u w wyniku upowszechnienia oszustw podatkowych. Polega ona na tym, że podatnik, 
który nieświadomie uczestniczy w oszustwach podatkowych - mimo że nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku 
– nabywa to prawo, jeśli spełnia dwa warunki:
• nie wiedział, że posługuje się fałszywą fakturą lub w inny sposób uczestniczył w oszustwie,
• nie mógł o tym wiedzieć, mimo dołożenia należytej staranności, że uczestniczy w oszustwie podatkowym.
Zdaniem Trybunału ochronie podlega podatnik, który łączy wyjątkową naiwność z równie wyjątkową gorliwą 
nieudolnością: nie może mu przyjść do głowy ,że handluje z oszustem, którego w dodatku „należycie sprawdził” w 
sposób tak nieudolny, że nie wzbudziło to jego jakiegokolwiek podejrzenia. Zapewne są tacy podatnicy, których 
cechuje swoista rozumiana ograniczona poczytalność, więc chwała Trybunałowi, że chce ich chronić, bo jak trzeba 
uprzywilejować osoby niepełnosprawne.
Piszę to z oczywistą ironią, bo poza marginalnymi przypadkami, teoria ograniczonej poczytalności podatników nie ma 
i nie będzie mieć szerszego zastosowania i nie ograniczy katastrofy tego podatku, o czym świadczy orzecznictwo 
NSA. Dlaczego?
Odpowiedź zna każdy: kluczowym kryterium dla zastosowania tej doktryny jest głęboki stan nieświadomości 
podatnika: musi on nie wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie, starannie sprawdzić kontrahenta i transakcje i mimo 
owej staranności w dalszym ciągu może mu przyjść do głowy, że w coś się wplątał. Czymże jest ów stan niewiedzy? 
Bezspornie obejmuje on tylko jeden przypadek: całkowity brak świadomości, że uczestniczy się w oszustwie: zarówno 
przed, jak w trakcie, jak i po wykonaniu transakcji aż do momentu dokonania odliczenia, czyli działanie z winy 
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katastrofy wspólnotowego VAT-u w wyniku upowszechnienia oszustw podatkowych. Polega ona na tym, że podatnik, 
który nieświadomie uczestniczy w oszustwach podatkowych - mimo że nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku 
– nabywa to prawo, jeśli spełnia dwa warunki:
• nie wiedział, że posługuje się fałszywą fakturą lub w inny sposób uczestniczył w oszustwie,
• nie mógł o tym wiedzieć, mimo dołożenia należytej staranności, że uczestniczy w oszustwie podatkowym.
Zdaniem Trybunału ochronie podlega podatnik, który łączy wyjątkową naiwność z równie wyjątkową gorliwą 
nieudolnością: nie może mu przyjść do głowy ,że handluje z oszustem, którego w dodatku „należycie sprawdził” w 
sposób tak nieudolny, że nie wzbudziło to jego jakiegokolwiek podejrzenia. Zapewne są tacy podatnicy, których 
cechuje swoista rozumiana ograniczona poczytalność, więc chwała Trybunałowi, że chce ich chronić, bo jak trzeba 
uprzywilejować osoby niepełnosprawne.
Piszę to z oczywistą ironią, bo poza marginalnymi przypadkami, teoria ograniczonej poczytalności podatników nie ma 
i nie będzie mieć szerszego zastosowania i nie ograniczy katastrofy tego podatku, o czym świadczy orzecznictwo 
NSA. Dlaczego?
Odpowiedź zna każdy: kluczowym kryterium dla zastosowania tej doktryny jest głęboki stan nieświadomości 
podatnika: musi on nie wiedzieć, że uczestniczy w oszustwie, starannie sprawdzić kontrahenta i transakcje i mimo 
owej staranności w dalszym ciągu może mu przyjść do głowy, że w coś się wplątał. Czymże jest ów stan niewiedzy? 
Bezspornie obejmuje on tylko jeden przypadek: całkowity brak świadomości, że uczestniczy się w oszustwie: zarówno 
przed, jak w trakcie, jak i po wykonaniu transakcji aż do momentu dokonania odliczenia, czyli działanie z winy 

nieumyślnej, z wyłączeniem jednak niedbalstwa (niedbalstwo jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek - nie tylko należytej -
staranności).
Jeżeli jednak podatnik nie miał pewności, że uczestniczy w oszustwie, lecz podejrzewał, że tak jest, oraz godził się 
ze skutkiem przestępnym, to teoria ograniczonej poczytalności nie ma do niego zastosowania. Bo świadome 
uczestnictwo ma co najmniej dwie twarze:
• celowe, świadome i celowe działanie w celu oszustwa,
• podejrzenie uczestnictwa w oszustwie i zgoda na jego skutki.
Najczęściej mamy do czynienia z drugim z powyższych przykładów: podatnicy wiedzą gdzie żyją, znają ceny 
kupujących lub sprzedających dóbr, znają również swoich istotnych kontrahentów, którym mogą zaufać. Nieznani i 
atrakcyjni kontrahenci budzą często podejrzenie, że zarabiają na wyłudzeniach zwrotów VAT-u: każdy wie, że 
zaproponowanie konkurencyjnie niskiej oferty bez „optymalizacji podatkowej” jest bardzo trudne, zwłaszcza na 
typowe towary.
Jeśli więc podatnik godzi się handlować z takim podmiotem, z reguły świadomie podejmuje ryzyko uczestnictwa w 
oszustwach. Jeśli w związku z tym w dodatku będzie mu chciał narzucić warunek umowny w postaci jego zgody ma 
zastosowanie podzielonej płatności, to tym sam potwierdzi, że brał pod uwagę, że wplątuje się w podejrzane 
transakcje i godzi się z ich nielegalnym skutkiem. Bo jak uzasadnić swoje żądanie aby kontrahent zgodził się na 
zablokowanie pieniędzy na rachunek VAT? Tylko w ten sposób: „kupowanie od ciebie towarów jest ryzykowane 
podatkowo, muszę się więc jakoś zabezpieczyć”. Proste? Jak drut. Będzie to jednak dowodem, że podatnik świadomie 
uczestniczył w oszustwie podatkowym, czyli teoria ograniczonej poczytalności nie będzie mieć do niego zastosowania.
Kto jednak pójdzie tą drogą wpadnie w zastawioną dodatkowo na niego pułapkę: jeśli ów dostawca okaże się 
oszustem, to mimo zastosowania podzielonej płatności podatnik nie obroni swojego odliczenia lub zwrotu podatku, 
bo w uchwalonej przez Sejm koncepcji owego split payment nie ma tego przywileju. Czyli będzie musiał zapłacić 
zaległości wraz z odsetkami i poniesie odpowiedzialność karnoskarbową z tytułu przestępstw określonych w art. 56 
albo 76 Kodeksu karnego.
Fajna perspektywa dla tych, którzy będą chcieli mieć spektakularny dowód „dołożenia należytej staranności”.

Witold Modzelewski
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Studiów Podatkowych
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o podatkach, rządzeniu i państwie naszym” – www.komentarze-modzelewski.pl

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego 
przez instytucje obowiązane zajmujące się problematyką 

rozliczeń podatkowych (doradcy podatkowi oraz 
podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego 

prowadzenia ksiąg rachunkowych)
Opracował: Rafał Linka

I. ZAKRES ŚRODKÓW 
BEZPIECZEŃSTWA 

FINANSOWEGO

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszła w 
życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu1, na 
mocy której instytucje obowiązane 
stosują wobec swoich klientów środki 
bezpieczeństwa finansowego (obowią-
zek ten wynika z art. 33 ust. 1). Zasa-
dy stosowania przez instytucje obo-
wiązane środków bezpieczeństwa fi-
nansowego określa rozdział V tej 
ustawy.

W art. 34 ust. 1 ustawy sformuło-
wano katalog środków bezpieczeń-
stwa finansowego. Zakres przedmio-
towy katalogu w przeważającej mierze 
pokrywa się z tym zawartym w 
art. 8b ust. 3 uchylonej ustawy z 
dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz fi-
nansowaniu terroryzmu. W nowej 
ustawie w sposób jednoznaczny wska-
zano, że na instytucjach obowiąza-

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 723 i 1075, dalej „ustawa”. 

nych ciąży obowiązek identyfikacji 
beneficjenta rzeczywistego, a nie je-
dynie podjęcia działań w celu jego 
identyfikacji. W rozumieniu ustawy 
beneficjentem rzeczywistym jest oso-
ba fizyczna lub osoby fizyczne spra-
wujące bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolę nad klientem poprzez posia-
dane uprawnienia, które wynikają z 
okoliczności prawnych lub faktycz-
nych, umożliwiające wywieranie de-
cydującego wpływu na czynności lub 
działania podejmowane przez klienta, 
lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, 
w imieniu których są nawiązywane 
stosunki gospodarcze lub przeprowa-
dzana jest transakcja okazjonalna. 
Zatem stosownie do art. 34 ust. 1 
ustawy, środki bezpieczeństwa finan-
sowego obejmują:
1) identyfikację klienta oraz wery-

fikację jego tożsamości;
2) identyfikację beneficjenta rze-

czywistego oraz podejmowanie 
uzasadnionych czynności w celu:
a) weryfikacji jego tożsamości,
b) ustalenia struktury własności i 

kontroli – w przypadku klienta 
będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej;

3) ocenę stosunków gospodarczych i, 
stosownie do sytuacji, uzyskanie 
informacji na temat ich celu i za-
mierzonego charakteru;

4) bieżące monitorowanie stosunków 
gospodarczych klienta, w tym:
a) analizę transakcji przeprowa-

dzanych w ramach stosunków 
gospodarczych w celu zapew-
nienia, że transakcje te są zgod-
ne z wiedzą instytucji obowią-
zanej o kliencie, rodzaju i za-
kresie prowadzonej przez niego 
działalności oraz zgodne z ry-
zykiem prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu zwią-
zanym z tym klientem,

b) badanie źródła pochodzenia 
wartości majątkowych będą-
cych w dyspozycji klienta – w 
przypadkach uzasadnionych 
okolicznościami,

c) zapewnienie, że posiadane do-
kumenty, dane lub informacje 
dotyczące stosunków gospodar-
czych są na bieżąco aktualizo-
wane.
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W art. 34 ust. 2 ustawy zawarto 
również obowiązek podjęcia przez 
instytucje obowiązane działań obej-
mujących identyfikację i weryfikację 
tożsamości osoby upoważnionej do 
działania w imieniu klienta oraz jej 
umocowania do działania w imieniu 
klienta.

Identyfikacja klienta polega na 
ustaleniu w przypadku:
1) osoby fizycznej:

a) imienia i nazwiska,
b) obywatelstwa,
c) numeru Powszechnego Elektro-

nicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (PESEL) lub daty 
urodzenia – w przypadku gdy 
nie nadano numeru PESEL, 
oraz państwa urodzenia,

d) serii  i  numeru dokumentu 
stwierdzającego tożsamość 
osoby,

e) adresu zamieszkania – w przy-
padku posiadania tej informacji 
przez instytucję obowiązaną,

f) nazwy (firmy), numeru identy-
fikacji podatkowej (NIP) oraz 
adresu głównego miejsca wy-
konywania działalności gospo-
darczej – w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działal-
ność gospodarczą;

2) osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej:
a) nazwy (firmy),
b) formy organizacyjnej,
c) adresu siedziby lub adresu pro-

wadzenia działalności,
d) NIP, a w przypadku braku takie-

go numeru – państwa rejestra-
cji, rejestru handlowego oraz 
numeru i daty rejestracji,

e) danych identyfikacyjnych, o 
których mowa w pkt 1 lit. a i c, 
osoby reprezentującej tę osobę 

prawną lub jednostkę organiza-
cyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej.

Identyfikacja beneficjenta rzeczy-
wistego obejmuje ustalenie danych, o 
których mowa powyżej w pkt 1 lit. a 
i b, a w przypadku posiadania infor-
macji przez instytucję obowiązaną – 
również danych, o których mowa w 
pkt 1 lit. c-e. Identyfikacja osoby 
upoważnionej do działania w imieniu 
klienta obejmuje ustalenie danych, o 
których mowa w pkt 1 lit. a-d.

Weryfikacja tożsamości klienta, 
osoby upoważnionej do działania w 
jego imieniu oraz beneficjenta rzeczy-
wistego polega na potwierdzeniu 
ustalonych danych identyfikacyj-
nych na podstawie dokumentu 
stwierdzającego tożsamość osoby 
fizycznej, dokumentu zawierającego 
aktualne dane z wyciągu z właści-
wego rejestru lub innych dokumen-
tów, danych lub informacji pocho-
dzących z wiarygodnego i niezależ-
nego źródła.

II. KIEDY NALEŻY 
STOSOWAĆ ŚRODKI 
BEZPIECZEŃSTWA 

FINANSOWEGO?
Instytucje obowiązane stosują 

środki bezpieczeństwa finansowego w 
przypadku:
− nawiązywania stosunków gospo-

darczych; pod pojęciem stosun-
ków gospodarczych należy rozu-
mieć stosunki instytucji obowiąza-
nej z klientem związane z działal-
nością zawodową instytucji obo-
wiązanej, które w chwili ich nawią-
zywania wykazują cechę trwałości,

− podejrzenia prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu,

− wątpliwości co do prawdziwości 
lub kompletności dotychczas 

uzyskanych danych identyfika-
cyjnych klienta.
Instytucje obowiązane stosują 

środki bezpieczeństwa finansowego 
również w odniesieniu do klientów, 
z którymi utrzymują stosunki go-
spodarcze, z uwzględnieniem rozpo-
znanego ryzyka prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu, w szczegól-
ności gdy doszło do zmiany uprzednio 
ustalonego charakteru lub okoliczno-
ści stosunków gospodarczych

III. KONSEKWENCJE 
NIEZASTOSOWANIA 

ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA 
FINANSOWEGO

Instytucja obowiązana, która nie 
jest w stanie zastosować określonych 
środków bezpieczeństwa finansowe-
go, nie nawiązuje stosunków gospo-
darczych, nie przeprowadza trans-
akcji okazjonalnej, nie przeprowa-
dza transakcji za pośrednictwem 
rachunku bankowego lub rozwiązu-
je stosunki gospodarcze. W takiej 
sytuacji instytucja obowiązana powin-
na ocenić, czy okoliczności sytuacji, 
w której brak jest możliwości zasto-
sowania środków bezpieczeństwa fi-
nansowego, dostarczają wystarczają-
cych przesłanek do uznania, że doszło 
do wykorzystania lub próby wykorzy-
stania działalności instytucji obowią-
zanej dla celów mających związek z 
popełnieniem przestępstwa prania 
pieniędzy lub finansowania terrory-
zmu i czy tym samym zmaterializował 
się po jej stronie obowiązek przeka-
zania stosownego zawiadomienia 
Generalnemu Inspektorowi. Powyższe 
obowiązki nie mają zastosowania w 
odniesieniu do instytucji obowiąza-
nych, określonych w art. 2 ust. 1 
pkt 14 ustawy, a więc do profesjona-
listów świadczących pomoc prawną.
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Ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego 
obciążenia

Opracował: Rafał Linka

Z dniem 1 stycznia 2019 r. państwa 
członkowskie nie będą mogły stoso-
wać mechanizmu odwrotnego obcią-
żenia w przypadku dokonywania 
przez podatników niektórych czynno-
ści. Zgodnie bowiem z art. 199a Dy-
rektywy 2006/112/WE 1 państwa 
członkowskie mogą do dnia 31 grud-
nia 2018 r. i na okres co najmniej 
dwóch lat postanowić, że osobą zobo-
wiązaną do zapłaty VAT jest podatnik, 
na rzecz którego wykonywana jest 
dowolna usługa lub dostarczany do-
wolny towar spośród poniżej wymie-
nionych:
a) przeniesienie pozwoleń na emisję 

gazów cieplarnianych, o których 
mowa w art. 3 dyrektywy 2003/87/
WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 października 2003 r. 
ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplar-
nianych we Wspólnocie 90, które 
podlegają przenoszeniu zgodnie z 
art. 12 tej dyrektywy;

b) przeniesienie innych jednostek, z 
których mogą korzystać przedsię-
biorcy w celu zapewnienia zgod-
ności z tą samą dyrektywą;

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. 

c) dostawa telefonów komórkowych, 
będących urządzeniami wyprodu-
kowanymi lub przystosowanymi 
do użytku w połączeniu z licencjo-
nowaną siecią, wykorzystujących 
określone częstotliwości, niezależ-
nie od tego, czy mogą one być 
wykorzystywane do innych zasto-
sowań;

d) dostawa układów scalonych, takich 
jak mikroprocesory i jednostki 
centralne, przed ich zainstalowa-
niem w wyrobach przeznaczonych 
dla użytkownika końcowego;

e) dostawy gazu i energii elektrycznej 
na rzecz podatnika-pośrednika, 
zgodnie z definicją w art. 38 ust. 2;

f) dostarczanie certyfikatów dotyczą-
cych gazu i energii elektrycznej;

g) świadczenie usług telekomunika-
cyjnych, zgodnie z definicją w art. 
24 ust. 2;

h) dostawy konsoli do gier, tabletów 
i laptopów;

i) dostawy zbóż i roślin przemysło-
wych (w tym nasion oleistych i 
buraków cukrowych), które w 
niezmienionym stanie zwykle nie 
są przeznaczone do konsumpcji 
ostatecznej;

j) dostawy metali surowych lub pół-
wyrobów metalowych (w tym 
metali szlachetnych), inne niż te, o 
których mowa w art. 199 ust. 1 lit. 

d), o ile nie są objęte procedurą 
szczególną dotyczącą towarów 
używanych, dzieł sztuki, przed-
miotów kolekcjonerskich i anty-
ków na mocy art. 311-343 lub 
procedurą szczególną dla złota 
inwestycyjnego na mocy art. 344-
356.
W świetle art. 199 Dyrektywy 

2006/112/WE, po dniu 31 grudnia 
2018 r. państwa członkowskie będą 
mogły fakultatywnie stosować mecha-
nizm odwrotnego obciążenia jedynie 
w przypadku następujących transak-
cji:
a) dostawy prac budowlanych, w tym 

prac obejmujących naprawę, po-
rządkowanie, konserwację, prze-
budowę i rozbiórkę nieruchomo-
ści, jak również odbiór robót bu-
dowlanych uznawany za dostawę 
towarów na podstawie art. 14 
ust. 3;

b) zapewnienia personelu zatrudnio-
nego do czynności, o których 
mowa w lit. a);

c) dostawy nieruchomości w rozu-
mieniu art. 135 ust. 1 lit. j) i k), gdy 
dostawca wybrał opodatkowanie 
dostawy zgodnie z art. 137;

d) dostawy zużytych materiałów, 
zużytych materiałów nienadają-
cych się do ponownego użycia w 
tym samym stanie, złomu, odpa-
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dów przemysłowych i nieprze-
mysłowych, odpadów przetwa-
rzalnych, częściowo przetworzo-
nych odpadów oraz dostawy 
pewnych towarów i świadczenia 
usług, wymienionych w załącz-
niku VI;

e) dostawy towarów stanowiących 
zabezpieczenie przez jednego po-
datnika na rzecz drugiego podatni-
ka w ramach wykonania wspo-
mnianego zabezpieczenia;

f) dostawy towarów następującej po 
cesji zastrzeżenia własności na 

rzecz cesjonariusza wykonującego 
to prawo;

g) dostawy nieruchomości zbywa-
nych przez dłużnika z tytułu wyro-
ku w ramach procedury przymuso-
wej licytacji.
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Przestępstwo Prania Pieniędzy. Wyłudzenie podatku 
od Skarbu Państwa
Opracował: Mikołaj Stelmach

ART. 299 KODEKSU 
KARNEGO1.

§ 1. Kto środki płatnicze, instru-
menty finansowe, papiery wartościo-
we, wartości dewizowe, prawa mająt-
kowe lub inne mienie ruchome lub 
nieruchomości, pochodzące z korzy-
ści związanych z popełnieniem czy-
nu zabronionego, przyjmuje, posiada, 
używa, przekazuje lub wywozi za 
granicę, ukrywa, dokonuje ich trans-
feru lub konwersji, pomaga do prze-
noszenia ich własności lub posiadania 
albo podejmuje inne czynności, które 
mogą udaremnić lub znacznie utrudnić 
stwierdzenie ich przestępnego pocho-
dzenia lub miejsca umieszczenia, ich 
wykrycie, zajęcie albo orzeczenie 
przepadku,
– podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2.  Karze określonej w § 1 pod-
lega, kto będąc pracownikiem lub 
działając w imieniu lub na rzecz ban-
ku, instytucji finansowej lub kredyto-
wej lub innego podmiotu, na którym 
na podstawie przepisów prawa ciąży 
obowiązek rejestracji transakcji i osób 
dokonujących transakcji, przyjmuje, 
wbrew przepisom, środki płatnicze, 

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600, dalej „k.k.”.

instrumenty finansowe, papiery war-
tościowe, wartości dewizowe, doko-
nuje ich transferu lub konwersji, lub 
przyjmuje je w innych okoliczno-
ściach wzbudzających uzasadnione 
podejrzenie, że stanowią one przed-
miot czynu określonego w § 1, lub 
świadczy inne usługi mające ukryć ich 
przestępne pochodzenie lub usługi w 
zabezpieczeniu przed zajęciem.

§ 5.  Jeżeli sprawca dopuszcza się 
czynu określonego w § 1 lub 2, dzia-
łając w porozumieniu z innymi oso-
bami,
– podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.

§ 6. Karze określonej w § 5 pod-
lega sprawca, jeżeli dopuszczając się 
czynu określonego w § 1 lub 2, osiąga 
znaczną korzyść majątkową.

§ 6a. Kto czyni przygotowania do 
przestępstwa określonego w § 1 lub 2,
– podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.

§ 7.  W razie skazania za przestęp-
stwo określone w § 1 lub 2, sąd orze-
ka przepadek przedmiotów pochodzą-
cych bezpośrednio albo pośrednio z 
przestępstwa, a także korzyści z tego 
przestępstwa lub ich równowartość, 
chociażby nie stanowiły one własności 
sprawcy. Przepadku nie orzeka się w 
całości lub w części, jeżeli przedmiot, 
korzyść lub jej równowartość podlega 

zwrotowi pokrzywdzonemu lub inne-
mu podmiotowi.

§ 8.  Nie podlega karze za przestęp-
stwo określone w § 1 lub 2, kto dobro-
wolnie ujawnił wobec organu powo-
łanego do ścigania przestępstw infor-
macje dotyczące osób uczestniczących 
w popełnieniu przestępstwa oraz 
okoliczności jego popełnienia, jeżeli 
zapobiegło to popełnieniu innego 
przestępstwa; jeżeli sprawca czynił 
starania zmierzające do ujawnienia 
tych informacji i okoliczności, sąd 
stosuje nadzwyczajne złagodzenie 
kary.

***
W dniu 1 marca 2018 r. Sejm 

uchwalił nową ustawę o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu2. W przeciwień-
stwie do poprzedniej regulacji3 nowa 
ustawa definiując pojęcie „prania 
pieniędzy” odwołuje się bezpośrednio 
do regulacji typizującej ten czyn w 
Kodeksie karnym, a więc ma przeciw-
działać procederowi prania pieniędzy 
w rozumieniu tego właśnie kodeksu.

2 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. 
poz. 723.

3 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw-
działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1049 ze zm.
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Jak wskazał SN4, przestępstwo z 
art. 299 k.k. polega w istocie na lega-
lizowaniu wartości majątkowych po-
chodzących z nielegalnych bądź nie-
ujawnionych źródeł, przez ich wpro-
wadzanie do obrotu gospodarczego, 
powodujące zagrożenie dla jego pra-
widłowego funkcjonowania. SN 
stwierdził w szczególności, iż: „Opra-
cowania kryminologiczne obrazują 
(K.Buczkowski, M. Wojtaszek, Pranie 
pieniędzy, Warszawa 2001, s. 45), że 
proceder ten obejmuje często kolejne 
(traktowane elastycznie) fazy czynno-
ści, których ostatecznym celem jest 
asymilacja („integracja”) bezprawnie 
uzyskanych środków przez kapitał 
pochodzący z legalnych źródeł, a 
dzięki temu skorzystanie z „oczyszczo-
nych” środków. Czynności te polegają, 
najpierw, na rozporządzeniu nielegal-
nie uzyskanymi wartościami majątko-
wymi („lokowaniu”, inaczej „oddzie-
laniu”) – w celu wprowadzenia ich do 
legalnego systemu finansowego, na-
stępnie na „mnożeniu” („warstwowa-
niu”) operacji finansowych, często z 
zamiarem stworzenia jak największej 
liczby (warstw) transakcji ukrywają-
cych związek między sprawcą prze-
stępstwa oraz jego współpracownika-
mi a samymi pieniędzmi – w celu 
uniemożliwienia wykrycia źródła po-
chodzenia środków, wreszcie na ich 
„integracji” („włączeniu”)”.

Zaistnienie znamion będących 
istotą czynu stypizowanego w art. 299 
k.k. ma miejsce wówczas, gdy czyn 
penalizowany w tym przepisie wystę-
puje w powiązaniu z innym czynem, 
tzw. przestępstwem źródłowym (prze-
stępstwem bazowym). Przedmiotem 
przestępstwa są w tej sytuacji prawa i 
rzeczy pochodzące z korzyści uzy-
skanych z innego czynu zabronione-
go.

Istotne zapatrywania względem 
regulacji art. 299 k.k. przedstawił SN 
w uchwale składu 7 sędziów z dnia 18 
grudnia 2013 r. (I KZP 19/13). Przed-
miotowa uchwała została wydana w 
sprawie, w której sąd uznał oskarżo-

4 Uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 18 grudnia 
2013 r., I KZP 19/13, uchwale nadano moc zasady 
prawnej. Źródło: LEX nr 1403596.

nych za winnych czynu polegającego 
na organizowaniu procederu nieodpro-
wadzania podatku od towarów i usług 
znacznej wartości w związku z obro-
tem złomem. Proceder, w którym 
brali udział oskarżeni sprowadzał się 
do czerpania zysków z nieodprowa-
dzania podatku od towarów i usług, 
uzyskiwanego w związku z działa-
niem pod pozorem prowadzenia 
skupu złomu. W toku postępowania 
ustalono, że sprawcy skupowali kwity 
wagowe od rzeczywistych dostawców 
złomu, którzy nie byli podatnikami 
podatku od towarów i usług. Następ-
nie na podstawie tych kwitów wago-
wych wystawiane były faktury doku-
mentujące sprzedaż i przedstawiane 
do zapłaty centralom skupu złomu. 
Sąd ustalił, że w odniesieniu do tych 
sytuacji, w których faktury wystawia-
ne były na podstawie skupowanych 
kwitów wagowych, nie dokumento-
wały one obrotu złomem dokonanego 
przez wystawców faktur – w rzeczy-
wistości obrót ten dokonywany był 
przez podmioty, od których skupowa-
ne były kwity wagowe. Centrale sku-
pu dokonywały zapłaty z tytułu wy-
stawionych faktur wraz z podatkiem 
od towarów i usług. Następnie, po 
wytworzeniu z dostarczonego złomu 
innych towarów i ich sprzedaży, cen-
trale skupu uiszczały należny podatek, 
przy czym pomniejszały go o kwotę, 
którą wcześniej zapłacili podmiotom 
wystawiającym faktury dokumentują-
ce obrót złomem (podatek naliczony). 
Uzyskane w ten sposób środki, które 
powinny stanowić wpływy Skarbu 
Państwa z podatku od towarów i usług 
były następnie przekazywane uczest-
nikom procederu. Ostatecznie sąd 
zakwalifikował czyn popełniony przez 
sprawców jako przestępstwo skarbo-
we określone w art. 54 § 1 Kodeksu 
karnego skarbowego5 i art. 62 § 1 
k.k.s. Równolegle sąd uznał oskarżo-
nych za winnych popełnienia prze-
stępstw określonych w art. 299 § 1 i 5 
k.k., jako że oskarżeni dokonywali 
obrotu środkami pochodzącymi z 

5 Ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks 
karny skarbowy, t.j. Dz. U z.2017 r. poz. 2226 ze 
zm., dalej „k.k.s.”.

czynu zabronionego w taki sposób, by 
udaremnić lub znacznie utrudnić 
stwierdzenie ich przestępnego pocho-
dzenia i ich wykrycie oraz uniemoż-
liwić orzeczenie ich przepadku.

Zaskarżając wydany wyrok obroń-
cy oskarżonych podnieśli zarzut obra-
zy prawa materialnego (art. 299 § 1 i 
§ 5 k.k.). Uzasadniając podniesiony 
zarzut obrońcy wskazali, że w ich 
ocenie przedmiotem czynności wyko-
nawczej prania pieniędzy nie mogą 
być środki, które pochodzą bezpo-
średnio z innego czynu zabronionego. 
Z kolei prokurator wyraziła pogląd, że 
w badanej sytuacji środki pieniężne, 
których dotyczyły czynności podjęte 
przez oskarżonych pochodzą pośred-
nio z procederu, który zakwalifikowa-
ny został przez sąd pierwszej instancji 
jako przestępstwo skarbowe z art. 54 
§ 1 k.k.s. i art. 62 § 1 k.k.s.

Ustosunkowując się do przedsta-
wionego zagadnienia SN wyraził po-
gląd, że środki pieniężne stanowiące 
przedmiot przestępstwa z art. 54 § 1 
k.k.s. zawsze są generowane wskutek 
legalnych czynności, bo tylko takie 
mogą być przedmiotem opodatkowa-
nia. SN wskazał, iż sprzedaż złomu 
nie nosi znamion czynu zabronionego, 
zauważył jednak, że przedmiotem 
zagadnienia prawnego jest pochodze-
nie praw lub rzeczy będących przed-
miotem przestępstwa prania pienię-
dzy, a nie będących przedmiotem 
przestępstwa narażenia podatku na 
uszczuplenie. Wskutek zaniechania 
ujawnienia przedmiotu i podstawy 
opodatkowania urzędowi skarbowemu 
i nie odprowadzenia podatku od towa-
rów i usług, środki pieniężne pocho-
dzące pierwotnie z czynności legal-
nych, stają się środkami pochodzący-
mi z czynu zabronionego. Jak wskazał 
SN w uchwale: „Zgodnie z ustalenia-
mi dokonanymi przez sąd I instancji, 
faktury wystawiane przez oskarżonych 
dotyczyły w wielu przypadkach sprze-
daży dokonanej przez inne podmioty, 
a zatem, jak zauważyła prokurator, na 
oskarżonych nie ciążył obowiązek 
podatkowy w zakresie podatku VAT. 
Nie oznacza to jednak, że byli oni 
zwolnieni z obowiązku zapłaty kwoty 
stanowiącej równowartość tego po-
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datku. Przeciwnie, z chwilą, z którą 
wystawcy faktur VAT zaniechali reali-
zacji ciążącego na nich obowiązku 
zapłaty, pozyskali korzyść z popełnie-
nia czynu zabronionego. Bez względu 
na to, czy uznamy, że doszło wówczas 
do popełnienia przestępstwa z art. 54 
§ 1 k.k.s., czy art. 286 § 1 k.k., środki 
te powinny być odprowadzone do 
urzędu skarbowego. Zaniechanie tego 
obowiązku, sprawia, że mimo tego, iż 
pierwotnie pochodziły one z legalnej 
czynności, stają się one środkami 
bezpośrednio pochodzącymi z czynu 
zabronionego. Można byłoby twier-
dzić, że mają one związek z handlem 
złomem, ale przedmiotem czynu zabro-
nionego mającego charakter bazowy 
dla prania pieniędzy w niniejszej 
sprawie nie był handel złomem, a, 
ujmując to w sposób nie sugerujący 
kwalifikacji prawnej tego czynu, do-
prowadzenie do szkody po stronie 
Skarbu Państwa. Dlatego przyjąć 
należy, że środki pieniężne pozostają-
ce w dyspozycji oskarżonych w wy-
niku zaniechania ciążącego na nich 
obowiązku, mają bezpośredni związek 
z czynem zabronionym, a nie pośred-
ni”.

W dalszej kolejności SN wyjaśnił, 
że zależność między korzyścią a po-
pełnieniem czynu zabronionego (źró-
dłowego, bazowego) może mieć 
charakter luźny (dalszy) lub ścisły 
(styczny), a wręcz, że korzyść ta może 
powstać z powodu popełnienia czynu 
zabronionego. Innymi słowy przed-
mioty oddziaływania sprawcy nie 
muszą pochodzić z czynu zabronione-
go, muszą natomiast być związane z 
jego popełnieniem. Należy przyjąć, że 
znamiona przestępstwa z artykułu 299 
k.k. zostają spełnione zarówno przy 
podejmowaniu określonych w tym 
przepisie czynności w stosunku do 
praw i rzeczy pochodzących z korzy-
ści związanych z popełnieniem czynu 
pośrednio, jak i przy podejmowaniu 
takich czynności w stosunku do praw 
i rzeczy pochodzących z takiego czy-
nu bezpośrednio.

Konsekwencją ustaleń poczynio-
nych przez SN w uchwale z dnia 18 
grudnia 2013 r. jest przyjęcie stano-
wiska, że sprawcą przestępstwa okre-

ślonego w art. 299 § 1 k.k. może być 
również sprawca czynu zabronionego, 
z którego popełnieniem związana jest 
korzyść stanowiąca przedmiot czyn-
ności wykonawczej (jest to więc 
przestępstwo powszechne).

Konkludując, SN wyraźnie wska-
zał, że przepis art. 299 k.k. znajdu-
je zastosowanie względem korzyści 
pochodzących z czynu polegającego 
na wyłudzeniu podatku od towarów 
i usług od Skarbu Państwa – osoba, 
która względem środków pochodzą-
cych z takiego czynu podejmuje dzia-
łania, które mogą udaremnić lub 
znacznie utrudnić stwierdzenie ich 
przestępnego pochodzenia – popełnia 
przestępstwo tzw. prania pieniędzy.

Podobne rozstrzygnięcie zaprezen-
tował SN w uchwale składu 3 sędziów 
z dnia 18 czerwca 2013 r. (I KZP 
20/13) w odniesieniu do czynu pole-
gającego na wprowadzaniu do obrotu 
gospodarczego oleju opałowego jako 
oleju napędowego, bez odprowadza-
nia należnego Skarbowi Państwa po-
datku akcyzowego związanego z 
przekwalifikowaniem paliwa.

Odrębnie należy wskazać, że dla 
realizacji znamion przestępstwa z 
art. 299 § 1 k.k. nie jest wystarczające 
ustalenie, że określone wartości ma-
jątkowe pochodzą z jakiejkolwiek 
czynności bezprawnej czy też nie-
ujawnionego lub nielegalnego źródła6. 
Przyjęcie, iż zachowanie sprawcy 
wypełnia ustawowe znamiona prze-
stępstwa określonego w tym przepisie 
wymaga wykazania, że wymienione 
w dyspozycji powołanego przepisu 
prawa i rzeczy, stanowiące przedmiot 
karalnych czynności wykonawczych, 
pochodziły z „korzyści związanych z 
popełnieniem czynu zabronionego” 
– niezbędne jest zatem ustalenie czy-
nu pierwotnego oraz korzyści bezpo-
średnio lub pośrednio z niego odnie-
sionej przez sprawcę albo inną 
osobę, a następnie wprowadzonej do 
obrotu7. W podobnym tonie wypowie-
dział się Sąd Apelacyjny w Gdańsku 

6 Sąd Apelacyjny w Warszawie z dnia 25 październi-
ka 2017 r., II AKa 87/17. Źródło: LEX nr 2409369.

7 Tak Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 
dnia 5 kwietnia 2018 r., II AKa 273/17. Źródło: 
LEX nr 2490242.

w wyroku z dnia 5 października 2017 
r8.: „Brak wskazania czynu, z którego 
pieniądze będące przedmiotem czyn-
ności wykonawczej czynów zarzuca-
nych oskarżonym w ramach art. 299 
§ 1 i 5 k.k. powoduje zdekompletowa-
nie jego znamion. Dla realizacji zna-
mion przestępstwa prania brudnych 
pieniędzy nie jest wystarczające wska-
zanie, że korzyść majątkowa pochodzi 
z działalności przestępczej, czy też 
przestępnej, a tylko w takim zakresie 
poczyniono ustalenia w sprawie III K 
241/12, których to nie można pogar-
szać. Dla przypisania sprawstwa 
niezbędne jest sprecyzowanie z jakie-
go konkretnego typu przestępstwa 
korzyść. Znamię „korzyść związanych 
z popełnieniem czynu zabronionego” 
musi być udowodnione w taki sam 
sposób, jak wszystkie pozostałe zna-
miona przestępstwa stypizowanego w 
art. 299 § 1 k.k. W konsekwencji ko-
nieczne jest wskazanie kompletu zna-
mion tzw. „czynu bazowego” w uza-
sadnieniu zaskarżonego wyroku oraz 
ujęcie ich w opisie zarzucanego 
przestępstwa. Brak precyzyjnego i 
jednoznacznego ustalenia źródła po-
chodzenia korzyść majątkowych przy 
jednoczesnym przypisaniu popełnienia 
czynu z art. 299 § 1 i 5 k.k. sprowa-
dzałby się w takiej sytuacji do domnie-
mania potencjalnego związku tej ko-
rzyści z czynem zabronionym, co jest 
oczywiście niedopuszczalne”. Podob-
nie wskazał SN w powołanej wyżej 
uchwale z dnia 18 grudnia 2013 r.: „Za 
wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 
października 2011 r. (III KK 28/11, 
OSNKW 2011, z. 11, poz. 101) podkre-
ślić należy, że ustawodawca nie wy-
maga ustalenia, aby czyn stanowiący 
źródło wartości majątkowych mają-
cych charakter „brudnych pieniędzy”, 
spełniał wszystkie znamiona przestęp-
stwa, ale sąd ma obowiązek wykazania 
przedmiotowych elementów czynu 
„pierwotnego”, które pozwalają na 
jego zakwalifikowanie pod znamiona 
konkretnego czynu zabronionego za-
wartego w ustawie karnej i wskazania 

8 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 
5października 2017 r., II AKa 195/17. Źródło: 
LEX nr 2436652.
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jego kwalifikacji prawnej (zob. także 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 
maja 2013 r., III KK 455/12, LEX Nr 
1321751)”. Odrębnie warto zauważyć, 
że dla pociągnięcia do odpowiedzial-
ności z tytułu czynu zabronionego 
określanego jako „pranie pieniędzy” 
nie jest konieczne uprzednie skazanie 
za popełnienie tzw. przestępstwa ba-
zowego9.

Warto również podkreślić, że od-
powiedzialność za czyn z art. 299 k.k. 
znajduje zastosowanie do podmio-
tów, które choć pełnić mogą różne 
role, to działają w celu wykonania 
czynu zabronionego wspólnie i w 
porozumieniu. Na okoliczność tą 
zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w 
Katowicach w wyroku z dnia 9 mar-
ca 2018 r.10 „Nie jest tak, że spośród 
osób współdziałających w czynie 

9 Ibidem.
10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 

9 marca 2018 r. II AKa 36/18. Źródło: LEX nr 
2490236.

bazowym tylko M. P. był osobą do-
puszczającą się przestępstwa z 
art. 299 k.k. w odniesieniu do korzy-
ści pochodzących z przestępstwa 
bazowego. Wszyscy współdziałający 
w realizacji znamion występku z 
art. 124 ustawy prawo farmaceutycz-
ne (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 
z późn. zm.), mieli świadomość przyj-
mowania korzyści majątkowych po-
chodzących z tego czynu na rachunki 
bankowe – swoje, bądź innych osób. 
Rację ma skarżący, gdy w uzasadnie-
niu apelacji wskazuje, że okoliczność 
ta była wpisana w przyjęty i zaakcep-
towany przez sprawców mechanizm i 
wzajemny podział ról, a wykazana 
przez sąd meriti umyślność działania 
oskarżonej i jej świadomość co do 
roli, jaką w tym procederze pełniła, 
jest wystarczająca do przyjęcia, że 
współdziałała ona w praniu brudnych 
pieniędzy, a nie tylko pomogła w 
popełnieniu takiego przestępstwa. 
Trafny jest również pogląd skarżące-

go, że sama tylko rezygnacja z zarzą-
dzania rachunkami bankowymi na 
rzecz jednej osoby – w tym przypadku 
M. P. – nie zmienia tej oceny i podle-
ga uwzględnieniu przez pryzmat 
art. 20 k.k. Współsprawstwo sprowa-
dza się przecież do „wykonania czy-
nu zabronionego wspólnie i w poro-
zumieniu z inną osobą”. (…) Rola 
oskarżonej polegała na wyszukiwaniu 
osób, które wyrażały zgodę na zało-
żenie rachunków bankowych, a na-
stępnie na przekazywaniu M. P. da-
nych tychże osób wraz z konieczną 
dokumentacją, która umożliwiała 
dostęp i korzystanie z tych rachun-
ków. Sama oskarżona również taki 
rachunek udostępniła, mając świado-
mość w jakim celu zostanie on wyko-
rzystany. Dodatkowo oskarżona była 
za to działanie wynagradzana, o czym 
przekonują jej wyjaśnienia, jak rów-
nież analiza kolejnego należącego do 
niej rachunku, założonego w (...) 
Banku S.A.”.
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Szanowni Państwo,
w każdy poniedziałek ukazuje się „Serwis Doradztwa Podatkowego”, będący elektronicznym dodatkiem 
do miesięcznika „Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe” wydawanego od ponad 20 lat przez Instytut. „Serwis 
Doradztwa Podatkowego” dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich Osób oraz Instytucji zainteresowanych 
profesjonalną wiedzą podatkową, a zwłaszcza księgowych, biur rachunkowych, płatników podatków, do-
radców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: www.isp-modzelewski.pl.
Od marca 2018 r. ukazuje się nowy Serwis Akcyzowy Instytutu Studiów Podatkowych
Będzie nam miło jeśli zechcecie Państwo odwiedzić nas na facebooku: www.facebook.com/ispmodzelewski

Zapraszamy również do śledzenia Bloga prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego „Nieuczesane komentarze 
o podatkach, rządzeniu i państwie naszym” – www.komentarze-modzelewski.pl

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu – podstawowe obowiązki podmiotów z branży 

podatkowej
Opracował: Rafał Linka

I.  Geneza oraz zakres obowiązywa-
nia ustawy

Z dniem 13 lipca 2018 r. weszła w 
życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu1, z wy-
łączeniem przepisów dotyczących 
Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych zawartych w rozdzia-
le 6 oraz art. 194 i art. 195 tej ustawy, 
które wejdą w życie z dniem 13 paź-
dziernika 2019 r. Ustawa implemen-
tuje przepisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie za-
pobiegania wykorzystywaniu systemu 
finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, zmieniają-
cej rozporządzenie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i 
uchylającej dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/60/WE 
oraz dyrektywę Komisji 2006/70/
WE2. Obecnie pranie pieniędzy często 
bywa kojarzone z legalizacją docho-
dów z działalności grup przestępczych 
pochodzących z handlu narkotykami, 
rozbojów, czy też prostytucji. Jednak 

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 723 i 1075, dalej „ustawa”. 
2 Dz. Urz. UE L 141 z 2015 r., s. 73.

w praktyce większość spraw wchodzą-
cych w zakres prania pieniędzy doty-
czą przestępstw podatkowych. Tłuma-
czy to aktywną działalność prawodaw-
cy w zakresie monitorowania i tym 
samym przeciwdziałania praniu pie-
niędzy, gdyż we współczesnym obro-
cie gospodarczym wiele podmiotów 
może mieć styczność z tym zjawi-
skiem na znacznie wcześniejszym 
etapie, niż organy ścigania.

W dniu 18 grudnia 2013 r. Sąd 
Najwyższy podjął uchwałę w składzie 
siedmiu sędziów (I KZP 19/13) doty-
czącą rozumienia przestępstwa prania 
brudnych pieniędzy uregulowanego w 
art. 299 Kodeksu karnego. Zdaniem 
SN zarzut ten może uzasadniać już 
samo uzyskanie z naruszeniem pra-
wa korzyści finansowych w postaci 
odliczenia lub zwrotu VAT. Sprawcą 
przestępstwa z art. 299 może być 
sprawca czynu zabronionego, z które-
go pochodzą te korzyści, czyli podat-
nik dokonujący niezgodnego z pra-
wem odliczenia podatku naliczonego 
lub uzyskujący nienależny zwrot po-
datku od towarów i usług. Mając na 
względzie wspomniane zagrożenia 
prawodawca w art. 2 ust. 1 ustawy do 
katalogu instytucji obowiązanych 
zaliczył więc doradców podatko-

wych, biegłych rewidentów oraz 
podmioty prowadzące działalność w 
zakresie usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych.

II. Podstawowe obowiązki dorad-
ców podatkowych, biegłych re-
widentów oraz podmiotów pro-
wadzących działalność w zakre-
sie usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych, jako insty-
tucji obowiązanych
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 14 

ustawy, instytucjami obowiązanymi 
są doradcy podatkowi w zakresie, w 
jakim świadczą na rzecz klienta 
pomoc prawną lub czynności do-
radztwa podatkowego dotyczące:
a) kupna lub sprzedaży nieruchomo-

ści, przedsiębiorstwa lub zorgani-
zowanej części przedsiębiorstwa,

b) zarządzania środkami pieniężnymi, 
instrumentami finansowymi lub 
innymi aktywami klienta,

c) zawierania umowy o prowadzenie 
rachunku bankowego, rachunku 
papierów wartościowych lub wy-
konywania czynności związanych 
z prowadzeniem tych rachunków,

d) wnoszenia wkładu do spółki kapi-
tałowej lub podwyższenia kapitału 
zakładowego spółki kapitałowej,
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e) tworzenia, prowadzenia działalno-
ści lub zarządzania spółkami kapi-
tałowymi lub trustami.
Z kolei na podstawie art. 2 ust. 1 

pkt 15 instytucjami obowiązanymi są 
również doradcy podatkowi w za-
kresie innych niż powyższe czynno-
ści doradztwa podatkowego oraz 
biegli rewidenci. Analiza powołanych 
przepisów wskazuje, iż w praktyce 
doradcy podatkowi oraz biegli rewi-
denci muszą stosować przepisy ustawy 
w stosunku do pełnego zakresu prowa-
dzonej przez siebie działalności. Do-
radcy podatkowi są jednak zwolnieni 
z niektórych obowiązków informacyj-
nych, o których będzie mowa w dalszej 
części niniejszego opracowania.

W ustawie nie nadano statusu in-
stytucji obowiązanej doradcom podat-
kowym wykonującym zawód w ra-
mach stosunku pracy w podmiotach 
innych niż spółki doradztwa podatko-
wego.

Ustawa do kręgu instytucji obo-
wiązanych wprowadziła podmioty 
prowadzące działalność w zakresie 
usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych. Idzie tu głównie o 
biura rachunkowe. Ustawa expressis 
verbis nie zalicza spółek doradztwa 
podatkowego do podmiotów obowią-
zanych, jednakże jeśli świadczą one 
usługi prowadzenia ksiąg rachunko-
wych, ustawa w tym zakresie znajdzie 
do nich zastosowanie. Zgodnie z 
ustawą, podmioty prowadzące na 
rzecz swoich klientów wyłącznie po-
datkową księgę przychodów i rozcho-
dów nie są instytucjami obowiązany-
mi.

Zgodnie z ustawą instytucje obo-
wiązane:
1) stosują wobec swoich klientów 

środki bezpieczeństwa finanso-
wego,

2) rozpoznają ryzyko prania pienię-
dzy oraz finansowania terroryzmu 
związanego ze stosunkami gospo-
darczymi lub z transakcją okazjo-
nalną oraz oceniają poziom roz-
poznanego ryzyka,

3) dokumentują rozpoznane ryzyko 
prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu związane ze stosunka-
mi gospodarczymi lub z transakcją 

okazjonalną oraz oceniają je, 
uwzględniając w szczególności 
czynniki dotyczące:
a) rodzaju klienta,
b) obszaru geograficznego,
c) przeznaczenia rachunku,
d) rodzaju produktów, usług i spo-

sobów ich dystrybucji,
e) poziomu wartości majątkowych 

deponowanych przez klienta 
lub wartości przeprowadzonych 
transakcji,

f) celu, regularności lub czasu 
trwania stosunków gospodar-
czych.

Stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy, 
środki bezpieczeństwa finansowego 
obejmują:
1) identyfikację klienta oraz wery-

fikację jego tożsamości;
2) identyfikację beneficjenta rze-

czywistego oraz podejmowanie 
uzasadnionych czynności w celu:
a) weryfikacji jego tożsamości,
b) ustalenia struktury własności i 

kontroli – w przypadku klienta 
będącego osobą prawną albo 
jednostką organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej;

3) ocenę stosunków gospodarczych i, 
stosownie do sytuacji, uzyskanie 
informacji na temat ich celu i za-
mierzonego charakteru;

4) bieżące monitorowanie stosunków 
gospodarczych klienta, w tym:
a) analizę transakcji przeprowa-

dzanych w ramach stosunków 
gospodarczych w celu zapew-
nienia, że transakcje te są zgod-
ne z wiedzą instytucji obowią-
zanej o kliencie, rodzaju i za-
kresie prowadzonej przez niego 
działalności oraz zgodne z ry-
zykiem prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu zwią-
zanym z tym klientem,

b) badanie źródła pochodzenia 
wartości majątkowych będą-
cych w dyspozycji klienta – w 
przypadkach uzasadnionych 
okolicznościami,

c) zapewnienie, że posiadane do-
kumenty, dane lub informacje 
dotyczące stosunków gospodar-
czych są na bieżąco aktualizo-
wane.

Należy zwrócić uwagę, iż w spo-
sób jednoznaczny wskazano, że na 
instytucjach obowiązanych ciąży 
obowiązek identyfikacji beneficjen-
ta rzeczywistego, a nie jedynie 
podjęcia działań w celu jego iden-
tyfikacji. W rozumieniu ustawy be-
neficjentem rzeczywistym  jest 
osoba fizyczna lub osoby fizyczne 
sprawujące bezpośrednio lub pośred-
nio kontrolę nad klientem poprzez 
posiadane uprawnienia, które wyni-
kają z okoliczności prawnych lub 
faktycznych, umożliwiające wywie-
ranie decydującego wpływu na czyn-
ności lub działania podejmowane 
przez klienta, lub osobę fizyczną lub 
osoby fizyczne, w imieniu których są 
nawiązywane stosunki gospodarcze 
lub przeprowadzana jest transakcja 
okazjonalna.

Na podstawie art. 50 ustawy, insty-
tucje obowiązane wprowadzają we-
wnętrzną procedurę w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. We-
wnętrzna procedura stanowi akt, w 
którym sprecyzowane są zasady po-
stępowania stosowane w celu właści-
wego wywiązania się z nałożonych 
przez ustawę obowiązków z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu. Określenie 
tych zasad powinno uwzględniać nie 
tylko cel, w jakim są wprowadzane, a 
więc właściwe ograniczanie i zarzą-
dzanie rozpoznanym ryzykiem prania 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, 
ale również charakter, rodzaj i rozmiar 
prowadzonej przez instytucję obowią-
zaną działalności. Zakres przedmioto-
wy wewnętrznej procedury instytucji 
obowiązanej określono w ust. 2 powo-
łanego artykułu.

Zgodnie z treścią art. 52 ustawy 
instytucje obowiązane zapewniają 
udział osób wykonujących obowiąz-
ki związane z przeciwdziałaniem 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu w programach szkole-
niowych dotyczących realizacji tych 
obowiązków.

III. Informacje oraz zawiadomienia
1. Art. 72 ustawy obliguje instytu-

cje obowiązane do przekazywania 
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Generalnemu Inspektorowi3 informa-
cji o:
1) przyjętej wpłacie lub dokonanej 

wypłacie środków pieniężnych o 
równowartości przekraczającej 
15 000 euro;

2) wykonanym transferze środków 
pieniężnych o równowartości 
przekraczającej 15 000 euro, z 
wyjątkiem:
a) transferu środków pieniężnych 

pomiędzy rachunkiem płatni-
czym i rachunkiem lokaty ter-
minowej, które należą do tego 
samego klienta w tej samej in-
stytucji obowiązanej,

b) krajowego transferu środków 
pieniężnych z innej instytucji 
obowiązanej,

c) transakcji związanej z gospo-
darką własną instytucji obowią-
zanej, która została przeprowa-
dzona przez instytucję obowią-
zaną we własnym imieniu i na 
własną rzecz, w tym transakcji 
zawartej na rynku międzyban-
kowym,

d) transakcji przeprowadzonej w 
imieniu lub na rzecz jednostek 
sektora finansów publicznych, 
o których mowa w art. 9 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych,

e) transakcji przeprowadzonej 
przez bank zrzeszający banki 
spółdzielcze, jeżeli informacja 
o transakcji została przekazana 
przez zrzeszony bank spółdziel-
czy,

f) przewłaszczenia na zabezpie-
czenie wartości majątkowych 
wykonanego na czas trwania 
umowy przewłaszczenia z in-
stytucją obowiązaną.

Powyższy obowiązek informacyj-
ny nie dotyczy doradców podatko-
wych oraz biegłych rewidentów. Może 
zaś dotyczyć biur rachunkowych w 
ograniczonym zakresie (tj. gdy biuro 

3 Generalny Inspektor Informacji Finansowej 
powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 
wniosek ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. Do zadań tego organu, zgodnie z 
ustawą, należy podejmowanie działań w celu prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu.

wykonuje bądź otrzymuje przelew 
powyżej ustawowego limitu), gdyż jak 
wskazano w komunikacie Departa-
mentu Informacji Finansowej Mini-
sterstwa Finansów z dnia 10 sierpnia 
2018 r.: W sferze zainteresowania 
Generalnego Inspektora jest raporto-
wanie informacji o wykonanym przez 
daną instytucję obowiązaną transferze 
środków pieniężnych o równowartości 
przekraczającej 15 000 euro, a nie 
raportowanie informacji wynikają-
cych z wiedzy instytucji obowiązanej 
na temat wykonanego transferu środ-
ków pieniężnych przez inną instytucję 
obowiązaną na podstawie złożonego 
zlecenia lub dyspozycji klienta.

2. Na podstawie art. 74 ustawy 
instytucje obowiązane zawiadamiają 
Generalnego Inspektora o okoliczno-
ściach, które mogą wskazywać na 
podejrzenie popełnienia przestęp-
stwa prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu. Zawiadomienie 
należy przekazać niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni 
roboczych od dnia potwierdzenia 
tego podejrzenia przez instytucję 
obowiązaną.

3. Stosownie do art. 86 ustawy 
Generalny Inspektor musi zostać po-
wiadomiony przez instytucje obowią-
zane o określonych transakcjach lub 
o określonych wartościach majątko-
wych mogących mieć związek z 
praniem pieniędzy lub finansowa-
niem terroryzmu.

4. W przypadku zaś podejrzenia 
pochodzenia wartości majątkowych 
z przestępstwa innego niż przestęp-
stwo prania pieniędzy lub finanso-
wania terroryzmu, instytucje obo-
wiązane informują prokuratora, o 
czym traktuje art. 89 ustawy.

5. Na mocy art. 90 ustawy insty-
tucja obowiązana niezwłocznie za-
wiadamia Generalnego Inspektora, 
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, o przeprowadzeniu 
transakcji, o której mowa w art. 86, 
w przypadku gdy przekazanie zawia-
domienia było niemożliwe przed jej 
przeprowadzeniem. W zawiadomieniu 
instytucja obowiązana musi uzasadnić 
przyczyny wcześniejszego nieprzeka-
zania zawiadomienia oraz przekazać 

pozostające w jej posiadaniu informa-
cje potwierdzające powzięcie podej-
rzenia, o którym mowa w art. 86 
ustawy. Instytucja obowiązana nie-
zwłocznie zawiadamia również wła-
ściwego prokuratora o przeprowadze-
niu transakcji, o której mowa w 
art. 89, w przypadku gdy przekazanie 
zawiadomienia o tej transakcji było 
niemożliwe przed jej przeprowadze-
niem. W zawiadomieniu instytucja 
obowiązana musi uzasadnić przyczy-
ny wcześniejszego nieprzekazania 
zawiadomienia oraz przekazać pozo-
stające w jej posiadaniu informacje 
potwierdzające powzięcie podejrze-
nia, o którym mowa w art. 89 ustawy.

6. Obowiązek przekazywania za-
wiadomień, o których mowa w art. 74, 
art. 86, art. 89 oraz art. 90 ustawy 
nie dotyczy doradców podatkowych 
wykonujących jedynie czynności, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 
ustawy – w zakresie informacji uzy-
skanych podczas ustalania sytuacji 
prawnej klienta w związku z postę-
powaniem sądowym, wykonywa-
niem obowiązków polegających na 
obronie, reprezentowaniu lub zastępo-
waniu klienta w postępowaniu sądo-
wym albo udzielaniu klientowi porady 
prawnej dotyczącej wszczęcia postę-
powania sądowego lub uniknięcia 
takiego postępowania, niezależnie od 
czasu uzyskania tych informacji,

IV. Kary przewidziane w ustawie
Ustawa przewiduje odpowiedzial-

ność karną wobec osób działających 
w imieniu lub na rzecz instytucji obo-
wiązanej, które:
1) nie dopełnią obowiązku przekaza-

nia Generalnemu Inspektorowi 
zawiadomienia o okolicznościach, 
które mogą wskazywać na podej-
rzenie popełnienia przestępstwa 
prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu, lub obowiązku prze-
kazania Generalnemu Inspektoro-
wi zawiadomienia o powzięciu 
uzasadnionego podejrzenia, że 
określona transakcja lub wartości 
majątkowe będące przedmiotem tej 
transakcji mogą mieć związek z 
praniem pieniędzy lub finansowa-
niem terroryzmu,



INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH

 Materiały szkoleniowe – 2018 39

2) przekazują Generalnemu Inspekto-
rowi nieprawdziwe lub zataja 
prawdziwe dane dotyczące trans-
akcji, rachunków lub osób.
Za powyższe przestępstwa prawo-

dawca przewidział karę pozbawienia 
wolności w wymiarze od 3 miesięcy 
do 5 lat.

Ustawa wprowadza również kary 
administracyjne. Kara może zostać 

nałożona za brak oceny ryzyka i jej 
aktualizacji, niestosowanie środków 
bezpieczeństwa finansowego, nie-
wprowadzenie wewnętrznej procedu-
ry oraz brak organizowania szkoleń. 
Do wspomnianych kar administracyj-
nych należy zaliczyć w szczególno-
ści:
− publikację informacji o naruszeniu 

ustawy w BIP,

− nakaz zaprzestania podejmowania 
określonych czynności,

− cofnięcie koncesji, zezwolenia, 
wykreślenie z rejestru działalności 
regulowanej,

− kara pieniężna do wysokości dwu-
krotności kwoty osiągniętej korzyści 
lub unikniętej straty lub jeśli nie jest 
możliwe ustalenie – do wysokości 
równowartości kwoty 1 000 000 euro.
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Szanowni Państwo,
w każdy poniedziałek ukazuje się „Serwis Doradztwa Podatkowego”, będący elektronicznym dodatkiem 
do miesięcznika „Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe” wydawanego od ponad 20 lat przez Instytut. „Serwis 
Doradztwa Podatkowego” dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich Osób oraz Instytucji zainteresowanych 
profesjonalną wiedzą podatkową, a zwłaszcza księgowych, biur rachunkowych, płatników podatków, do-
radców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: www.isp-modzelewski.pl.
Od marca 2018 r. ukazuje się nowy Serwis Akcyzowy Instytutu Studiów Podatkowych
Będzie nam miło jeśli zechcecie Państwo odwiedzić nas na facebooku: www.facebook.com/ispmodzelewski

Zapraszamy również do śledzenia Bloga prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego „Nieuczesane komentarze 
o podatkach, rządzeniu i państwie naszym” – www.komentarze-modzelewski.pl

Wniosek rządu do Komisji Europejskiej 
ws. obligatoryjnego stosowania split payment do 

określonych transakcji
Opracował: Maciej Jendraszczyk

W dniu 7 maja 2018 r. rząd przyjął 
wniosek do Komisji Europejskiej1 w 
sprawie derogacji przepisów unijnych, 
dotyczących stosowania mechanizmu 
split payment. Instytucję tego typu 
wniosku przewidują przepisy dyrek-
tywy z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku 
od wartości dodanej2.

W myśl art. 395 ust. 1 zdanie 
pierwsze tejże dyrektywy stanowiąc 
jednomyślnie na wniosek Komisji, 
Rada może upoważnić każde pań-
stwo członkowskie do wprowadze-
nia szczególnych środków stanowią-
cych odstępstwo od przepisów ni-
niejszej dyrektywy w celu uprasz-
czania poboru VAT lub zapobiega-
nia niektórym formom uchylania się 
od opodatkowania lub unikania 
opodatkowania. Ustęp 2 tego przepi-
su stanowi z kolei, że państwo człon-
kowskie, które pragnie wprowadzić 
środki, o których mowa w ust. 1, 
kieruje do Komisji wniosek i prze-
kazuje jej wszelkie niezbędne infor-
macje. Jeżeli Komisja uzna, że nie 
posiada wszystkich niezbędnych in-

1 Zwanej dalej w skrócie „KE”. 
2 Dz. Urz. UE L 347/1 ze zm., zwana dalej „dyrek-

tywą 2006/112/WE”. 

formacji, kontaktuje się ona z zainte-
resowanym państwem członkowskim 
w terminie dwóch miesięcy od daty 
otrzymania wniosku i precyzuje, jakie 
dodatkowe informacje są wymagane. 
Kiedy Komisja posiada już wszystkie 
informacje, które uzna za niezbędne 
do rozpatrzenia wniosku, w terminie 
jednego miesiąca powiadamia o tym 
wnioskujące państwo członkowskie i 
przekazuje wniosek w oryginalnej 
wersji językowej pozostałym pań-
stwom członkowskim. Zgodnie z 
ustępem 3 Komisja powinna przed-
stawić Radzie stosowny wniosek w 
terminie trzech miesięcy od przesła-
nia powiadomienia, jednak jeśli 
wniosek o odstępstwo budzi jej za-
strzeżenia, wówczas przesyła w tym 
samym terminie komunikat przedsta-
wiający te zastrzeżenia. W myśl ustę-
pu 4 procedura ta powinna zostać 
zakończona w terminie ośmiu mie-
sięcy od daty otrzymania wniosku 
przez Komisję3.

3 Zgodnie z art. 395 ust. 5 dyrektywy 2006/112/
WE w przypadkach szczególnie pilnej potrzeby 
określonych w art. 199b ust. 1 procedurę usta-
nowioną w ust. 2 i 3 należy zakończyć w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia otrzymania wniosku 
przez Komisję.

W złożonym wniosku, zgodnie z 
informacjami zamieszczonymi na 
stronie Ministerstwa Finansów4, obo-
wiązek stosowania mechanizmu po-
dzielonej płatności miałby objąć jedy-
nie transakcje w branżach, w których 
zidentyfikowano istotne oszustwa w 
podatku od towarów i usług, czyli 
transakcje objęte mechanizmem od-
wrotnego obciążenia oraz odpowie-
dzialnością solidarną. Na chwilę 
obecną stosowanie wprowadzonego z 
dniem 1 lipca 2018 r. mechanizmu 
split payment jest dobrowolne. Rząd, 
o ile uzyska aprobatę KE zamierza 
wprowadzić obowiązek dokonywania 
płatności z zastosowaniem tego me-
chanizmu we wszelkich transakcjach 
w branżach uznanych za wrażliwe, 
czyli objętych mechanizmem odwrot-
nego obciążenia oraz odpowiedzial-
nością solidarną. W założeniu zmiana 
ta ma na celu uszczelnienie systemu 
podatkowego oraz zmniejszeniu luki 
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług.

Na wprowadzeniu obligatoryjnego 
split payment mogą zyskać podmioty 

4 https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finan-
sow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_pu-
blisher/6Wwm/content/id/6385795
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wystawiające obecnie faktury z zasto-
sowaniem mechanizmu odwrotnego 
obciążenia, np. podwykonawcy usług 
budowlanych, bowiem nie będą mu-
sieli występować o zwrot nadwyżki 

podatku naliczonego nad należnym (o 
ile obowiązkowy mechanizm podzie-
lonej płatności wyprze obowiązek 
stosowania mechanizmu odwrotnego 
obciążenia).

W przypadku zaakceptowania 
wniosku przez KE wprowadzenie przez 
polski parlament obowiązkowego sto-
sowania mechanizmu split payment 
byłoby możliwe już w 2019 roku.
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radców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: www.isp-modzelewski.pl.
Od marca 2018 r. ukazuje się nowy Serwis Akcyzowy Instytutu Studiów Podatkowych
Będzie nam miło jeśli zechcecie Państwo odwiedzić nas na facebooku: www.facebook.com/ispmodzelewski
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o podatkach, rządzeniu i państwie naszym” – www.komentarze-modzelewski.pl

Odbieranie zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu dokonywanych przez instytucje obowiązane
Opracowała: Martyna Betiuk

W związku z wejściem w życie w 
dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu pra-
niu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu (Dz.U. z 2018 poz. 723, późn. 
zm), zwanej dalej „ustawą” Minister 
Finansów wydał w dnia 16 maja 2018 
r1. rozporządzenie w sprawie odbiera-
nia zgłoszeń naruszeń przepisów z 
zakresu przeciwdziałania praniu pie-
niędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozporządzenie to określa sposób 
odbierania przez Generalnego Inspek-
tora Informacji Finansowej, (zwanego 
dalej GIIF) zgłoszeń rzeczywistych 
lub potencjalnych naruszeń przepisów 
z zakresu przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu. Zgłoszenia będzie można prze-
syłać do GIIF zarówno w formie pa-
pierowej jak również elektronicznej 
– stanowić to będzie wielkie udogod-
nienie dla instytucji obowiązanej. 
Główną rolą zgłoszeń będzie pozyski-
wanie na ich podstawie informacji o 
możliwych naruszeniach ustawy.   
Rozporządzenie zawiera definicje 
zgodnie z treścią, których ilekroć jest 
mowa o:

1 Dz.U. 2018 poz. 959

1)  osobie zgłaszającej – rozumie się 
przez to pracownika instytucji 
obowiązanej, byłego pracownika 
instytucji obowiązanej lub inną 
osobę, która wykonuje lub wyko-
nywała czynności na rzecz insty-
tucji obowiązanej na innej podsta-
wie niż stosunek pracy, dokonują-
cych zgłoszenia rzeczywistego lub 
potencjalnego naruszenia przepi-
sów z zakresu przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu Generalnemu In-
spektorowi;

2)  osobie, której dotyczy zgłoszenie 
– rozumie się przez to osobę wska-
zaną przez osobę zgłaszającą jako 
naruszająca lub potencjalnie naru-
szająca przepisy z zakresu prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu;

3)  instytucji obowiązanej – rozumie 
się przez to podmiot, o którym 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

4)  ustawie – rozumie się przez to 
ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu;

5)  zgłoszeniu – rozumie się przez to 
zgłoszenie rzeczywistego lub po-
tencjalnego naruszenia przepisów 
z zakresu przeciwdziałania praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terro-
ryzmu (…)”
Zgłoszenia mogą być dokonywane 

w postaci elektronicznej na wskazany 
przez GIIF adres elektroniczny oraz 
w postaci papierowej, adresowane pod 
wskazany przez GIIF adres do kore-
spondencji. Środki komunikacji pod-
miotów dokonujących zgłoszeń do 
GIIF są niezależne od sposobu poro-
zumiewania się jaki jest wykorzysty-
wany w ramach zwykłej działalności 
GIIF, gwarantują one poufność, inte-
gralność, dostępność informacji, za-
pewniają ochronę przed odczytaniem 
ich treści przez nieuprawnione osoby 
oraz dają możliwość przechowywania 
zgłoszeń w sposób gwarantujący pro-
wadzenie przez GIIF dalszych działań.

W ramach dokonania wyjaśnień co 
do treści otrzymanego zgłoszenia GIIF 
ma prawo zwrócić się do podmiotu 
dokonującego zgłoszenia. Osobami 
uprawnionymi do odbioru, obsługi 
oraz oceny zgłoszeń w zakresie poten-
cjalnych naruszeń przepisów o prze-
ciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu oraz podej-
mowaniu kolejnych działań, w wyniku 
wpływu zgłoszeń są pracownicy ko-
mórki organizacyjnej. Dokumenty 
odebranych zgłoszeń (elektroniczne, 
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pisemne) przechowywane są z zacho-
waniem wszelkich zasad dotyczących 
ochrony danych osobowych. Dostęp 
do nich mają wyłącznie pracownicy 
komórek organizacyjnych uprawnieni 

do odbioru dokumentów, w celu nie-
zbędnym do wypełniania przez nich 
obowiązków służbowych. Podmiotom 
dokonującym zgłoszeń, GIIF przeka-
zuje informacje, na temat wszelkich 

działań, jakie są możliwe do podjęcia 
po otrzymaniu zgłoszenia na adres 
kontaktowy w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni roboczych od dnia odebra-
nia zgłoszenia.
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Komunikat dot. przekazywania do Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg 
rachunkowych informacji, o których mowa w art. 72 ust. 1 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 
z późn. zm.)1

W związku z otrzymywanymi 
przez Generalnego Inspektora Infor-
macji Finansowej (dalej „GIIF”) 
licznymi zapytaniami podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie 
usługowego prowadzenia ksiąg ra-
chunkowych tj. instytucji obowiąza-
nych, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt 17 ww. ustawy, co do obowiązku 
przekazywania informacji na podsta-
wie art. 72 ust. 1 ww. ustawy, uprzej-
mie informuję co następuje:

Stosownie do art. 72 ust. 1 ww. 
ustawy, instytucje obowiązane, z wy-

jątkiem instytucji, o których mowa w 
art. 2 ust. 1 pkt 11, 13–15 i 18 ww. 
ustawy, przekazują do GIIF informa-
cje o:
1. przyjętej wpłacie lub dokonanej 

wypłacie środków pieniężnych o 
równowartości przekraczającej 
15 000 euro;

2. wykonanym transferze środków 
pieniężnych o równowartości prze-
kraczającej 15 000 euro, z wyłą-
czeniem transferów, z wyjątkiem 
tych, o których mowa w lit a-f tego 
przepisu.
Biorąc pod uwagę powyższe nale-

ży przyjąć, że instytucje obowiązane, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 
ww. ustawy, nie zostały przez ustawo-
dawcę wyłączone z katalogu podmio-
tów raportujących do GIIF informacje 
o ww. transakcjach (tzw. „transakcjach 
ponadprogowych” czyli transakcjach 
raportowanych wyłącznie ze względu 
na ich wartość, bez konieczności 
stwierdzenia „elementu podejrzano-
ści”).

W przypadku określonym w art. 72 
ust. 1 pkt 1 ustawy, ww. instytucje 
obowiązane raportują do GIIF infor-
macje o przyjętej wpłacie lub dokona-
nej wypłacie środków pieniężnych o 
równowartości przekraczającej 15 000 
euro (tj. o wpłacie gotówki przyjętej 
od klienta przez ww. instytucję obo-
wiązaną lub wypłacie gotówki doko-
nanej przez ww. instytucję obowiąza-
ną na rzecz klienta).

W przypadku wskazanym w art. 72 
ust.1 pkt 2 ustawy, należy w pierwszej 
kolejności ustalić, czy instytucje obo-
wiązane, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 17 ustawy, wykonują transfery 
środków pieniężnych.

Zgodnie z zawartą w art. 2 ust. 2 pkt 
23 ww. ustawy, definicją transferu 
środków pieniężnych jest nim transfer 
środków pieniężnych w rozumieniu 
rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2015/847z dnia 20 
maja 2015 r. w sprawie informacji to-
warzyszących transferom środków 
pieniężnych i uchylenia rozporządzenia 

1 www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/
dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_pu-
blisher/8KnM/content/komunikat-dot-
-przekazywania-do-generalnego-inspekto-
ra-informacji-finansowej-przez-podmioty-
-prowadzace-dzialalnosc-w-zakresie-uslu-
gowego-prowadzenia-ksiag-rachunko-
wych-informacji-o-ktorych-mowa-w-art-
-72-ust-1-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-
-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-o-
raz-finansowaniu-terroryzmu-dz-u-poz-
-723-z-pozn-zm?redirect
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(WE) nr 1781/2006 (Dz. Urz. UE L 141 
z 05.06.2015, str. 1), czyli dowolna 
transakcja przynajmniej częściowo 
realizowana drogą elektroniczną w 
imieniu płatnika za pośrednictwem 
dostawcy usług płatniczych w celu 
udostępnienia środków pieniężnych 
odbiorcy za pośrednictwem dostaw-
cy usług płatniczych, bez względu na 
to, czy płatnik i odbiorca jest tą samą 
osobą, i niezależnie od tego, czy do-
stawca usług płatniczych płatnika jest 
tożsamy z dostawcą usług płatniczych 
odbiorcy, w tym:
– polecenie przelewu zgodnie z de-

finicją w art. 2 pkt 1 rozporządze-
nia (UE) nr 260/2012;

– polecenie zapłaty zgodnie z defini-
cją w art. 2 pkt 2 rozporządzenia 
(UE) nr 260/2012;

– krajowa lub transgraniczna usługa 
przekazu pieniężnego zgodnie z 
definicją w art. 4 pkt 13 dyrektywy 
2007/64/WE;

– transfer wykonywany przy wyko-
rzystaniu karty płatniczej, instru-
mentu pieniądza elektronicznego, 
telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia cyfrowego lub informa-
tycznego (w systemie abonamen-
towym lub przedpłaconym) o po-
dobnych właściwościach;
Podmioty prowadzące działal-

ność w zakresie usługowego prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych (tj. in-
stytucje obowiązane, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy), 
nie są dostawcami usług płatniczych 
w rozumieniu przepisów ww. rozpo-
rządzenia 2015/847. Zatem nie mogą 
realizować transferu środków pie-
niężnych.

Ponadto, opierając się na wykład-
ni celowościowej, która ma swoje 
oparcie w uzasadnieniu do projektu 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu, kierowanym do Sejmu RP1 (31 

stycznia 2018 r.), należy przyjąć, że 
w sferze zainteresowania GIIF jest 
raportowanie informacji o wykona-
nym przez daną instytucję obowiąza-
ną transferze środków pieniężnych o 
równowartości  przekraczającej 
15 000 euro, a nie raportowanie in-
formacji wynikających z wiedzy in-
stytucji obowiązanej na temat wyko-
nanego transferu środków pienięż-
nych przez inną instytucję obowiąza-
ną na podstawie złożonego zlecenia 
lub dyspozycji klienta.

Zatem instytucje obowiązane, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 
ww. ustawy, które z założenia nie 
wykonują transferów środków pie-
niężnych (nie są dostawcami usług 
płatniczych), choć mogą mieć o nich 
wiedzę w związku z wykonywaniem 
usług na rzecz swoich klientów, nie są 
obarczone obowiązkiem raportowania 
do GIIF informacji, o których mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
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do miesięcznika „Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe” wydawanego od ponad 20 lat przez Instytut. „Serwis 
Doradztwa Podatkowego” dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich Osób oraz Instytucji zainteresowanych 
profesjonalną wiedzą podatkową, a zwłaszcza księgowych, biur rachunkowych, płatników podatków, do-
radców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: www.isp-modzelewski.pl.
Od marca 2018 r. ukazuje się nowy Serwis Akcyzowy Instytutu Studiów Podatkowych
Będzie nam miło jeśli zechcecie Państwo odwiedzić nas na facebooku: www.facebook.com/ispmodzelewski

Zapraszamy również do śledzenia Bloga prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego „Nieuczesane komentarze 
o podatkach, rządzeniu i państwie naszym” – www.komentarze-modzelewski.pl

Raportowanie schematów podatkowych – projektowane 
regulacje od dnia 1 stycznia 2019 r.

Opracowała Aleksandra Garbarczyk
Aktualizacja Martyna Betiuk

W dniu 24 października 2018 r. 
(druk Senatu nr 970) został przeka-
zany do Senatu projekt ustawy o 
zmianie ustaw: o podatku dochodo-
wym od osób prawnych i fizycznych, 
ordynacji podatkowej oraz innych 
ustaw (dalej zwany: „projektem usta-
wy”). Projekt ustawy zakłada wpro-
wadzenie do polskiego porządku 
prawnego obowiązku ujawniania 
informacji o schematach podatko-
wych (ang. Mandatowy Disclosure 
Rulet – MDR). Regulacja ta jest im-
plementacją przepisów uchwalonej 
dyrektywy 2018/822 z dnia 25 maja 
2018 r. zmieniającej dyrektywę w 
zakresie obowiązkowej automatycz-
nej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania w odniesieniu do 
podlegających zgłoszeniu uzgodnień 
transgranicznych.

Projekt przewiduje dodanie roz-
działu 11a w ustawie – Ordynacja 
podatkowa Informacje o schematach 
podatkowych. Celem nowej regulacji 
jest pozyskiwanie informacji co do 
działań podatników, którzy osiągają 
korzyści podatkowe.

Projekt zakłada wprowadzenie 
szeregu nowych pojęć, które zostały 
określone w proponowanym art. 86a 
§1 Ordynacji podatkowej. W projek-

towanych przepisach proponuje się 
wprowadzenie wspólnej w obrębie 
Ordynacji podatkowej definicji „ko-
rzyści podatkowej”. Zgodnie z brzmie-
niem projektowanego art. 3 pkt 16 
Ordynacji podatkowej, będzie nią 
korzyść wynikająca z uzgodnienia, 
polegająca na:
1) niepowstaniu zobowiązania podat-

kowego, odsunięciu w czasie po-
wstania zobowiązania podatkowe-
go lub obniżeniu jego wysokości;

2) powstaniu lub zawyżeniu straty 
podatkowej;

3) powstaniu nadpłaty lub prawa do 
zwrotu podatku albo podwyższeniu 
kwoty nadpłaty lub zwrotu podat-
ku;

4) braku obowiązku pobrania przez 
płatnika podatku, jeżeli wynika on 
z okoliczności wskazanych w pkt 1

5) podwyższeniu kwoty nadwyżki 
podatku naliczonego nad należnym 
– w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług – do przenie-
sienia na następny okres rozlicze-
niowy,

6) niepowstaniu obowiązku lub odsu-
nięciu w czasie powstania obo-
wiązku sporządzania i przekazy-
wania informacji podatkowych, w 

tym informacji o schematach po-
datkowych.
Ponadto w projekcie ustawy 

określono następujące pojęcia:
– promotorem jest osoba fizyczna, 

osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna niemającą osobowości 
prawnej, w szczególności doradca 
podatkowy, adwokat, radca praw-
ny, pracownik banku lub innej in-
stytucji finansowej doradzającej 
klientom, również w przypadku 
gdy nie posiada miejsca zamiesz-
kania, siedziby ani zarządu na te-
rytorium kraju, która opracowuje, 
oferuje, udostępnia, wdraża lub 
zarządza wdrażaniem uzgodnie-
nia.

– korzystającym jest osoba fizyczna, 
osoba prawna lub jednostka orga-
nizacyjna niemającą osobowości 
prawnej, której udostępniane jest 
lub u której wdrażane jest uzgod-
nienie, lub która gotowa jest wdro-
żyć uzgodnienie lub dokonała ja-
kiejkolwiek czynności służącej 
wdrożeniu takiego uzgodnienia;

– wspomagającym jest osoba fi-
zyczna, osoba prawna lub jednost-
ka organizacyjna niemającą oso-
bowości prawnej w szczególności 
biegłego rewidenta, notariusza, 
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osobę świadczącą usługi prowa-
dzenia ksiąg rachunkowych, księ-
gowego lub dyrektora finansowe-
go, bank lub inną instytucję finan-
sową a także ich pracownika, 
która przy zachowaniu staranności 
ogólnie wymaganej w dokonywa-
nych czynnościach, przy uwzględ-
nieniu zawodowego charakteru 
działalności, obszaru specjalizacji 
oraz przedmiotu wykonywanych 
czynności, podjęła się udzielić, 
bezpośrednio lub za pośrednic-
twem innych osób,  pomocy, 
wsparcia lub porad dotyczących 
opracowania, wprowadzenia do 
obrotu, organizowania, udostęp-
nienia do wdrożenia lub nadzo-
rowania wdrożenia uzgodnie-
nia;

– uzgodnienie to czynność lub ze-
spół powiązanych ze sobą czynno-
ści, w tym czynność planowaną lub 
zespół czynności planowanych, 
których co najmniej jedna strona 
jest podatnikiem lub które mają 
lub mogą mieć wpływ na powsta-
nie lub niepowstanie obowiązku 
podatkowego;

– ogólna cecha rozpoznawcza – ro-
zumie się przez to właściwość 
uzgodnienia polegającą na tym, że:
a) promotor lub korzystający zo-

bowiązali się do zachowania w 
poufności wobec osób trze-
cich, w szczególności wobec 
innych korzystających, promo-
torów lub organów podatko-
wych, sposobu, w jaki uzgod-
nienie pozwala na uzyskanie 
korzyści podatkowej,

b) promotor uprawniony jest do 
otrzymania wynagrodzenia, 
którego wysokość uzależniona 
jest od wysokości korzyści 
podatkowej wynikającej z 
uzgodnienia,

c) promotor uprawniony jest do 
otrzymania wynagrodzenia 
uzależnionego od uzyskania 
korzyści podatkowej wynikają-
cej z uzgodnienia lub zobowią-
zał się do zwrotu wynagrodze-
nia lub jego części, w przy-
padku gdy korzyść podatko-
wa nie powstanie lub powsta-

nie w wysokości niższej, niż 
zakładano,

d) dokonywane w ramach uzgod-
nienia czynności opierają się na 
dokumentacji albo przyjmują 
formę, które nie wymagają 
istotnych zmian w celu wdro-
żenia schematu u więcej niż 
jednego korzystającego i nie 
wymagają istotnych zmian w 
celu wdrożenia schematu u 
więcej niż jednego korzystają-
cego, 

e) podejmowane są celowe czyn-
ności dotyczące nabycia spółki 
przynoszącej straty, zaprzesta-
nie głównej działalności takiej 
spółki lub wykorzystywanie 
strat takiej spółki w celu zmniej-
szenia zobowiązań podatko-
wych, w tym poprzez przenie-
sienie tych strat do podmiotu na 
terytorium innego państwa lub 
przyspieszenie wykorzystania 
tych strat,

f) dochodzi do zmiany kwalifika-
cji dochodów (przychodów) do 
innego źródła dochodów (przy-
chodów), lub zmiany zasad 
opodatkowania, których skut-
kiem jest faktycznie niższe 
opodatkowanie, zwolnienie 
lub wyłączenie z opodatkowa-
nia,

g) czynności prowadzą do cyrku-
larnego obiegu środków pie-
niężnych, w szczególności z 
zaangażowaniem podmiotów 
pośredniczących nie pełnią-
cych istotnych funkcji gospo-
darczych, w tym przy braku 
uzasadnienia ekonomicznego 
takiego obiegu środków pie-
niężnych, lub działania takie 
wzajemnie się znoszą lub kom-
pensują lub prowadzą do uzy-
skania stanu identycznego lub 
zbliżonego do stanu istniejące-
go przed dokonaniem tych 
czynności albo mają inne po-
dobne cechy,

h) obejmuje ono podlegające za-
liczeniu do kosztów uzyskania 
przychodów transgraniczne 
płatności pomiędzy podmio-
tami powiązanymi i w pań-

stwie miejsca zamieszkania, 
siedziby lub zarządu odbior-
cy:
– nie nakłada się podatku od 

osób prawnych lub pobiera 
podatek od osób prawnych 
według stawki zerowej lub 
niemal zerowej,

– płatności te korzystają z 
całkowitego zwolnienia lub 
objęte są preferencyjnymi 
zasadami opodatkowania,

i) korzystający zobowiązał się, że 
w przypadku wdrożenia uzgod-
nienia będzie współpracował z 
promotorem, który udostępnił 
uzgodnienie, albo zapłaci pro-
motorowi wynagrodzenie lub 
odszkodowanie,

j) promotor lub korzystający fak-
tycznie respektują co naj-
mniej jedno ze zobowiązań 
wskazanych w lit. b i c,

k) na podstawie istniejących oko-
liczności należy przyjąć, że 
rozsądnie działający promo-
tor lub korzystający, do któ-
rych nie stosowałyby się obo-
wiązki przewidziane niniej-
szym rozdziałem, chcieliby, 
żeby co najmniej jedno ze 
zobowiązań wskazanych w lit. 
a-d było faktycznie respekto-
wane;

– szczególna cecha rozpoznawcza 
– rozumie się przez to właściwość 
uzgodnienia polegającą na tym, że:
a) obejmuje ono podlegające zali-

czeniu do kosztów uzyskania 
przychodów transgraniczne 
płatności pomiędzy podmiota-
mi powiązanymi oraz:
– odbiorca płatności nie ma 

miejsca zamieszkania, sie-
dziby ani zarządu w żadnym 
z państw,

– odbiorca płatności posiada 
miejsce zamieszkania, sie-
dzibę lub zarząd na teryto-
rium lub w kraju stosującym 
szkodliwą konkurencję po-
datkową w zakresie podatku 
dochodowego od osób fi-
zycznych oraz podatku do-
chodowym od osób praw-
nych,
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b) w odniesieniu do tego samego 

środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej doko-
nywane są odpisy amortyzacyj-
ne w więcej niż jednym pań-
stwie,

c) ten sam dochód lub majątek 
korzysta z metod mających na 
celu unikanie podwójnego opo-
datkowania w więcej niż jed-
nym państwie,

d) w ramach uzgodnienia dochodzi 
do przeniesienia aktywów i 
określone przez dwa państwa 
wynagrodzenie z tego tytułu dla 
celów podatkowych różni się co 
najmniej o 25%,

e) może skutkować obejściem 
obowiązku raportowania wyni-
kającego z ustawy z dnia 9 
marca 2017 r. o wymianie in-
formacji podatkowych z innymi 
państwami lub równoważnych 
ustaw, umów lub porozumień w 
zakresie automatycznej wymia-
ny informacji o rachunkach fi-
nansowych, włączając umowy 
lub porozumienia z państwami 
trzecimi lub wykorzystywać 
brak równoważnych przepisów, 
umów lub porozumień lub ich 
niewłaściwe wdrożenie,

f) występuje nieprzejrzysta struk-
tura własności prawnej lub 
trudny do ustalenia jest benefi-
cjent rzeczywisty z uwagi na 
wykorzystanie osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości praw-
nej, konstrukcji lub struktur 
prawnych,

g) wykorzystuje wprowadzone 
jednostronnie w danym pań-
stwie uproszczenie w stosowa-
niu przepisów związanych z 
ustalaniem cen transferowych, 
przy czym nie uważa się za 
uproszczenie wprowadzone 
jednostronnie, które wynika 
bezpośrednio z Wytycznych 
Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju w sprawie 
cen transferowych dla przedsię-
biorstw wielonarodowych oraz 
administracji podatkowych, a 
także innych międzynarodo-

wych regulacji, wytycznych lub 
rekomendacji w zakresie cen 
transferowych,

h) dochodzi do przeniesienia praw 
trudnych do wyceny wartości 
niematerialnych,

i) pomiędzy podmiotami powią-
zanymi dochodzi do przeniesie-
nia funkcji, ryzyka lub akty-
wów, jeżeli przewidywany 
roczny wynik finansowy pod-
miotu przenoszącego lub pod-
miotów przenoszących przed 
odsetkami i opodatkowaniem 
(EBIT) w trzyletnim okresie po 
tym przeniesieniu wyniósłby 
mniej niż 50% przewidywanego 
rocznego EBIT, gdyby nie do-
konano przeniesienia;

– inna szczególna cecha rozpo-
znawcza – rozumie się przez to 
sytuację, w której:
a) wpływ na część odroczoną po-

datku dochodowego lub aktywa 
albo rezerwy z tytułu podatku 
odroczonego, wynikający lub 
oczekiwany w związku z wyko-
naniem uzgodnienia u którego-
kolwiek z korzystających jest 
istotny dla danej jednostki w 
rozumieniu przepisów o ra-
chunkowości oraz przekracza 
łącznie u korzystających, bez 
względu na okres, kwotę 5 000 
000 złotych,

b) płatnik lub płatnicy podatku 
dochodowego byliby zobowią-
zani do pobrania podatku prze-
kraczającego łącznie,  bez 
względu na okres, kwotę 5 
000 000 złotych, jeżeli w odnie-
sieniu do wypłat należności 
wynikających lub oczekiwa-
nych w związku z wykonaniem 
uzgodnienia nie miałyby zasto-
sowania właściwe umowy o 
unikaniu podwójnego opodat-
kowania lub zwolnienia podat-
kowe,

c) dochody (przychody), podatni-
ków o których mowa w art. 3 
ust. 2 ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych lub 
art. 3 ust. 2a ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycz-
nych wynikające lub oczekiwa-

ne w związku z wykonaniem 
uzgodnienia, przekraczają łącz-
nie, bez względu na okres i 
liczbę korzystających, kwotę 25 
000 000 złotych,

d) różnica pomiędzy polskim po-
datkiem dochodowym, który 
byłby należny w związku z 
wykonaniem uzgodnienia od 
przynajmniej jednego z korzy-
stających nieposiadających 
siedziby, zarządu ani miejsca 
zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy-
by był on podatnikiem, o któ-
rym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od 
osób prawnych lub art. 3 ust. 1 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznym, a podlega-
jącym faktycznej zapłacie po-
datkiem dochodowym w pań-
stwie siedziby, zarządu lub 
miejsca zamieszkania korzysta-
jącego w związku z wykona-
niem uzgodnienia, przekracza 
łącznie, bez względu na okres i 
liczbę korzystających, kwotę 5 
000 000 złotych;

– schemat podatkowy rozumie się 
przez to uzgodnienie, które:
a) spełnia kryterium głównej ko-

rzyści oraz posiada ogólną ce-
chę rozpoznawczą,

b) posiada szczególną cechę roz-
poznawczą, lub

c) posiada inną szczególną cechę 
rozpoznawczą;

Kryterium głównej korzyści uwa-
ża się za spełnione, jeżeli na podstawie 
istniejących okoliczności oraz faktów 
należy przyjąć, że podmiot działają-
cy rozsądnie i kierujący się zgodny-
mi z prawem celami innymi niż 
osiągnięcie korzyści podatkowej 
mógłby zasadnie wybrać inny spo-
sób postępowania, z którym nie 
wiązałoby się uzyskanie korzyści 
podatkowej takiej jak rozsądnie 
oczekiwana lub wynikająca w 
związku z wykonaniem uzgodnie-
nia, a korzyść podatkowa jest głów-
ną lub jedną z głównych korzyści, 
którą podmiot spodziewa się osią-
gnąć w związku z wykonaniem 
uzgodnienia.
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Informacje o schemacie podatko-
wym będą przekazywane Szefowi 
KAS przez promotora w terminie 30 
dni od udostępnienia schematu podat-
kowego lub dokonania czynności 
związanej z wdrażaniem schematu 
podatkowego lub od następnego dnia 
po przygotowaniu do wdrożenia sche-
matu podatkowego w zależności od 
tego, które z tych zdarzeń nastąpi 
wcześniej. Promotor jest obowiązany 
do powiadomienia korzystającego o 
numerze schematu podatkowego (da-
lej: NSP).

Korzystający będzie zobowiązany 
do przekazywania informacji o sche-
macie podatkowym w określonych 
sytuacjach (np. brak promotora lub 
niezwolnienie promotora z obowiązku 
zachowania tajemnicy zawodowej). 
Wyjątkowo obowiązkiem przekaza-
nia informacji o schemacie podat-
kowym może zostać obciążony 
wspomagający. Jeśli wspomagający 
nie zostanie poinformowany o NSP, 
będzie on obowiązany niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 5 dni robo-
czych, wystąpić do promotora lub 
korzystającego zlecających wykona-
nie czynności o przekazanie mu pi-
semnego oświadczenia, że uzgodnie-
nie nie stanowi schematu podatko-
wego, w sytuacji gdy przy zachowaniu 
staranności ogólnie wymaganej w 
dokonywanych przez niego czynno-
ściach, przy uwzględnieniu zawodo-
wego charakteru jego działalności, 
obszaru jego specjalizacji oraz przed-
miotu wykonywanych przez niego 
czynności – powziął lub powinien był 
powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, 
w odniesieniu do którego jest wspo-
magającym, może stanowić schemat 
podatkowy. Jednocześnie wspomaga-
jący zobowiązany jest w tym samym 
terminie zawiadomić Szefa KAS, że 
powziął wątpliwości, że uzgodnienie 
stanowi schemat podatkowy, wska-
zując dzień, w którym podjął wąt-
pliwości oraz liczbę podmiotów, do 
których wystąpił o przekazanie mu 
pisemnego oświadczenia, że uzgod-
nienie nie stanowi schematu podatko-
wego.

Jeżeli wspomagający nie został 
poinformowany o NSP schematu po-
datkowego, jest on obowiązany prze-
kazać Szefowi KAS informację o 
schemacie podatkowym w terminie 30 
dni od dnia, w którym dostrzegł lub 
powinien był dostrzec, że uzgodnie-
nie, w odniesieniu do którego jest 
wspomagającym, stanowi schemat 
podatkowy przy zachowaniu staran-
ności ogólnie wymaganej w dokony-
wanych przez niego czynnościach, 
przy uwzględnieniu zawodowego 
charakteru jego działalności, obszaru 
jego specjalizacji oraz przedmiotu 
wykonywanych przez niego czynno-
ści.

Przekazywane informacje na temat 
schematów podatkowych nie mogą 
być wyłączną podstawą do pociągnię-
cia do odpowiedzialności karnej za 
przestępstwo skarbowe lub odpowie-
dzialności za wykroczenie skarbowe. 
W przypadku terminowego przekaza-
nia informacji o schemacie podatko-
wym, którego zastosowanie może 
powodować powstanie odpowiedzial-
ności karnej za przestępstwo skarbowe 
lub odpowiedzialności za wykrocze-
nie skarbowe, stosuje się nadzwyczaj-
ne złagodzenie kary.

Podmioty będące promotorami, 
zatrudniające promotorów lub fak-
tycznie wypłacające im wynagrodze-
nie których przychody lub koszty, w 
rozumieniu przepisów o rachunkowo-
ści, ustalone na podstawie prowadzo-
nych ksiąg rachunkowych przekroczy-
ły w roku poprzedzającym rok obro-
towy równowartość 8 000 000 zł, 
wprowadzają i stosują wewnętrzną 
procedurę w zakresie przeciwdziała-
nia niewywiązywania się z obowiązku 
przekazywania informacji o schema-
tach podatkowych, zwaną dalej „we-
wnętrzną procedurą”. W sytuacji 
niedopełnienia tych obowiązków Szef 
KAS nakłada karę pieniężną na te 
podmioty, w drodze decyzji w wyso-
kości nie większej niż 2 000 000 zł.

Przepisy ustawy przewidują pod-
wyższenie maksymalnego limitu kary 
pieniężnej do 10 000 000 zł w stosun-
ku do promotorów w sytuacji, w której 

podmioty te nie zrealizują obowiąz-
ków, o których mowa w art. 86l (tj. 
posiadania i stosowania wewnętrznej 
procedury) oraz gdy promotor będący 
osobą fizyczną zatrudnioną lub fak-
tycznie otrzymującą wynagrodzenie 
od tego podmiotu popełni czyn wy-
mieniony w art. 80f Kodeksu karnego 
skarbowego (dodanie tego przepisu 
zakłada omawiany projekt). Zgodnie 
z projektowanym przepisem karze 
grzywny do 720 stawek dziennych 
będzie podlegał podmiot, który nie 
przekazuje właściwemu organowi 
informacji o schemacie podatko-
wym, albo przekazuje informacje po 
terminie, lub nie przekazuje właści-
wemu organowi danych dotyczą-
cych podmiotów, którym udostęp-
niono standaryzowany schemat 
podatkowy, albo przekazuje je ter-
minie. Karze grzywny do 720 stawek 
dziennych podlegać będzie podmiot, 
który nie składa właściwemu organo-
wi oświadczenia, o zastosowaniu 
schematu podatkowego, a także który:
1) nie informuje pisemnie podmiotu 

obowiązanego do przekazania 
schematu podatkowego o tym obo-
wiązku lub robi to po terminie;

2) nie przekazuje podmiotowi obo-
wiązanemu do przekazania sche-
matu podatkowego danych doty-
czących schematu podatkowego 
lub robi to po terminie;

3) nie informuje pisemnie podmiotów 
obowiązanych do przekazania in-
formacji o schemacie podatkowym 
o tym, że nie przekaże informacji 
o schemacie podatkowym lub robi 
to po terminie;

4) nie występuje do podmiotu zleca-
jącego czynności z odrębnym pi-
smem o przekazanie mu pisemnego 
oświadczenia, że uzgodnienie nie 
stanowi schematu podatkowego 
lub robi to po terminie.
Posługiwanie się unieważnionym 

NSP podlegać będzie karze do 240 
stawek dziennych, a w wypadku 
mniejszej wagi, sprawca powyższych 
czynów zabronionych może podlegać 
karze grzywny za wykroczenie skar-
bowe.
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Szanowni Państwo,
w każdy poniedziałek ukazuje się „Serwis Doradztwa Podatkowego”, będący elektronicznym dodatkiem 
do miesięcznika „Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe” wydawanego od ponad 20 lat przez Instytut. „Serwis 
Doradztwa Podatkowego” dostępny jest bezpłatnie dla wszystkich Osób oraz Instytucji zainteresowanych 
profesjonalną wiedzą podatkową, a zwłaszcza księgowych, biur rachunkowych, płatników podatków, do-
radców podatkowych i biegłych rewidentów. Serwis dostępny jest na stronie: www.isp-modzelewski.pl.
Od marca 2018 r. ukazuje się nowy Serwis Akcyzowy Instytutu Studiów Podatkowych
Będzie nam miło jeśli zechcecie Państwo odwiedzić nas na facebooku: www.facebook.com/ispmodzelewski

Zapraszamy również do śledzenia Bloga prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego „Nieuczesane komentarze 
o podatkach, rządzeniu i państwie naszym” – www.komentarze-modzelewski.pl

Nowe obowiązki doradców podatkowych, biur 
rachunkowych, biegłych rewidentów, adwokatów, radców 

prawnych oraz prawników zagranicznych w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu
Opracowała: Dominika Marcjasz

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w 
życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu1. Stanowi 
ona wdrożenie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie za-
pobiegania wykorzystywaniu systemu 
finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu2. Nowa usta-
wa szczegółowo opisuje obowiązki 
tzw. instytucji obowiązanych3 do 
stosowania jej przepisów. Wśród nich 
znajdują się doradcy podatkowi, biura 
rachunkowe, biegli rewidenci, adwo-
kaci, radcowie prawni, oraz prawnicy 
zagraniczni4.

1 Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 1075 nazywana dalej 
„ustawą”.

2 Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015.
3 Art. 2 ust. 1
4 Art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy, zwani dalej także 

„podmiotami obowiązanymi”.

2. ROZPOZNANIE I 
DOKUMENTACJA RYZYKA 
ZWIĄZANEGO Z PRANIEM 

PIENIĘDZY I 
FINANSOWANIEM 

TERRORYZMU

Zakres obowiązków ciążących na 
podmiotach obowiązanych jest bardzo 
szeroki. Identyfikują i oceniają ryzyko 
związane z praniem pieniędzy i finan-
sowaniem terroryzmu, odnoszące się 
do ich działalności, z uwzględnieniem 
czynników ryzyka dotyczących klien-
tów, państw lub obszarów geograficz-
nych, produktów, usług, transakcji lub 
kanałów ich dostaw5. Ocenę tę sporzą-
dzają w postaci papierowej lub elek-
tronicznej i aktualizują ją nie rzadziej 
niż co 2 lata. Na żądanie Generalnego 
Inspektora Informacji Finansowej6 
przekazują przygotowane oceny ryzy-
ka oraz inne informacje mogące mieć 
wpływ na krajową ocenę ryzyka.

5 Art. 27 ustawy.
6 Zwany dalej „Generalnym Inspektorem”

Podmioty obowiązane stosują 
wobec swoich klientów środki bez-
pieczeństwa finansowego7. Rozpo-
znają i dokumentują ryzyko prania 
pieniędzy oraz finansowania terro-
ryzmu związane ze stosunkami go-
spodarczymi lub z transakcją oka-
zjonalną oraz oceniają poziom 
rozpoznanego ryzyka. Podmioty te 
obowiązane są do identyfikacji klien-
ta oraz beneficjenta rzeczywistego i 
weryfikacji ich tożsamości8. W przy-
padku klienta będącego osobą prawną 
albo jednostką organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej, usta-
lają także struktury jego własności i 
kontroli.

Przed nawiązaniem stosunków 
gospodarczych lub przeprowadzeniem 
transakcji okazjonalnej informują 
klienta o przetwarzaniu jego danych 
osobowych. Przetwarzanie informacji 
o beneficjentach odbywa się natomiast 
bez wiedzy osób, których informacje 
te dotyczą.

7 Art. 33 ustawy.
8 Art. 34 ustawy.
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Podmioty oceniają stosunki gospo-
darcze i, stosownie do sytuacji, uzy-
skują informacje na temat ich celu i 
zamierzonego charakteru. Dokumen-
tują zastosowane środki bezpieczeń-
stwa finansowego oraz wyniki bieżą-
cej analizy przeprowadzanych trans-
akcji. Wobec klientów pochodzących 
z państwa trzeciego wysokiego ryzyka 
lub mających w nim siedzibę, stosują 
wzmożone środki bezpieczeństwa fi-
nansowego9, takie jak monitorowanie 
stosunków gospodarczych klienta, w 
tym badanie źródła pochodzenia ma-
jątku, którym dysponuje10.

3. OBOWIĄZEK 
PRZECHOWYWANIA 

DOKUMENTÓW, 
INFORMACJI, DOWODÓW I 

WYNIKÓW ANALIZ
Podmioty obowiązane przechowu-

ją przez okres 5 lat, licząc od pierw-
szego dnia roku następującego po 
roku, w którym zakończono stosunki 
gospodarcze z klientem lub w którym 
przeprowadzono transakcje okazjonal-
ne, kopie dokumentów i informacje 
uzyskane w wyniku stosowania środ-
ków bezpieczeństwa finansowego oraz 
dowody potwierdzające przeprowa-
dzone transakcje i ewidencje transak-
cji, obejmujące oryginalne dokumen-
ty lub kopie dokumentów konieczne 
do identyfikacji transakcji11. Wyniki 
analiz przeprowadzanych transakcji 
przechowują przez okres 5 lat, licząc 
od pierwszego dnia roku następujące-
go po roku ich przeprowadzenia.

4. WEWNĘTRZNE 
PROCEDURY

Podmioty obowiązane wprowadza-
ją także wewnętrzną procedurę w za-
kresie przeciwdziałania praniu pienię-
dzy oraz finansowaniu terroryzmu12. 
Określa ona, z uwzględnieniem cha-
rakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzo-

9 Art. 44 ustawy.
10 A. Łużniak, T. Wróblewski, Czy umiesz ocenić 

ryzyko naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy, http://archiwum.rp.pl/artykul/
1383766-Czy-umiesz-ocenic-ryzyko-naruszenia-
-przepisow--o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy.
html#loginMain, dostęp z dnia 24.08.2018.

11 Art. 49 ustawy.
12 Art. 50 ustawy.

nej działalności, stosowane zasady 
postępowania.

Opracowują i wdrażają również 
wewnętrzną procedurę anonimowego 
zgłaszania przez pracowników lub 
inne osoby wykonujące czynności na 
ich rzecz rzeczywistych lub potencjal-
nych naruszeń przepisów z zakresu 
przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu13. Okre-
śla ona w szczególności: osobę odpo-
wiedzialną za odbieranie zgłoszeń, 
sposób odbierania zgłoszeń, sposób 
ochrony pracownika dokonującego 
zgłoszenia, zapewniający co najmniej 
ochronę przed działaniami o charak-
terze represyjnym, dyskryminacją lub 
innymi rodzajami niesprawiedliwego 
traktowania, sposób ochrony danych 
osobowych pracownika dokonującego 
zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca 
się dokonanie naruszenia, zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobo-
wych, zasady zachowania poufności 
w przypadku ujawnienia tożsamości 
pracownika dokonującego zgłoszenia 
oraz osoby, której zarzuca się doko-
nanie naruszenia, lub gdy ich tożsa-
mość jest możliwa do ustalenia, rodzaj 
i charakter działań następczych podej-
mowanych po odebraniu zgłoszenia, 
termin usunięcia przez instytucje 
obowiązane danych osobowych za-
wartych w zgłoszeniach.

Ponadto podmioty zapewniają 
udział osób wykonujących obowiązki 
związane z przeciwdziałaniem praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terrory-
zmu w programach szkoleniowych 
dotyczących realizacji tych obowiąz-
ków14.

5. PRZEKAZYWANIE 
INFORMACJI I 
ZAWIADOMIEŃ

Podmioty obowiązane składają do 
Generalnego Inspektora i prokuratora 
zawiadomienie o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu15. W 
przypadku powzięcia uzasadnionego 
podejrzenia, że określona transakcja 

13 Art. 53 ustawy.
14 Art. 52 ustawy.
15 Art. 74 i 89 ustawy.

lub określone wartości majątkowe 
mogącej mieć związek z przestęp-
stwem, również składają zawiadomie-
nie do Generalnego Inspektora16. Je-
żeli uzna on, że określona transak-
cja lub określone wartości majątko-
we mogą mieć związek z praniem 
pieniędzy lub finansowaniem terro-
ryzmu, przekazuje podmiotom, za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, żądanie wstrzymania 
transakcji.

Co do zasady podmioty obowiąza-
ne zachowują w tajemnicy fakt prze-
kazania Generalnemu Inspektorowi 
lub innym właściwym organom wspo-
mnianych informacji17. Jednocześnie 
obowiązek przekazywania informa-
cji i zawiadomień nie dotyczy ich w 
zakresie informacji uzyskanych 
podczas ustalania sytuacji prawnej 
klienta w związku z postępowaniem 
sądowym, wykonywaniem obowiąz-
ków polegających na obronie, repre-
zentowaniu lub zastępowaniu klien-
ta w postępowaniu sądowym albo 
udzielaniu klientowi porady praw-
nej dotyczącej wszczęcia postępo-
wania sądowego lub uniknięcia ta-
kiego postępowania, niezależnie od 
czasu uzyskania tych informacji18. 
Obowiązek zachowania w tajemnicy 
faktów i informacji, z którymi dorad-
ca podatkowy zapoznał się w związku 
z wykonywaniem zawodu, nie dotyczy 
informacji udostępnianych na podsta-
wie przepisów o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu – w zakresie określonym 
tymi przepisami19.

6. KONTROLA
Doradcy podatkowi, biura rachun-

kowe, biegli rewidenci, adwokaci, 
radcowie prawni, oraz prawnicy za-
graniczni podlegają kontroli General-
nego Inspektora w zakresie przeciw-
działania praniu pieniędzy oraz finan-
sowaniu terroryzmu20. Podmioty mają 

16 Art. 90 ustawy.
17 Art. 54 ustawy.
18 Art. 75 ustawy.
19 A r t .  37  u s t .  4  u s t awy  z  dn i a  5  l i p -

ca  1996  r.  o  doradz twie  poda tkowym 
Dz. U. z 2018 r. poz. 377 i 650

20 Art. 130 ustawy.
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obowiązek zapewnić kontrolerowi 
warunki i środki niezbędne do spraw-
nego przeprowadzenia kontroli, w 
szczególności przedstawić w wyzna-
czonym terminie żądane dokumenty i 
materiały, zapewnić terminowe udzie-
lanie informacji, udostępnić w nie-
zbędnym zakresie środki łączności, a 
także inne urządzenia techniczne, 
umożliwić sporządzanie kopii, filmo-
wanie, fotografowanie, dokonywanie 
nagrań dźwiękowych oraz przedłożyć 
urzędowe tłumaczenia na język polski 
sporządzonych w języku obcym do-
kumentów mających znaczenie dla 
kontroli21.

Jeżeli w wyniku kontroli zostanie 
stwierdzone, że podmioty nie dopeł-
niły swojego obowiązku w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu, podlegają 
karze administracyjnej22. Karami ad-
ministracyjnymi są: publikacja infor-

21 Art. 137 ustawy.
22 Art. 174 ustawy.

macji o instytucji obowiązanej oraz 
zakresie naruszenia przepisów ustawy 
przez tę instytucję w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie podmio-
towej urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw finansów pu-
blicznych, nakaz zaprzestania podej-
mowania przez instytucję obowiązaną 
określonych czynności, cofnięcie 
koncesji lub zezwolenia albo wykre-
ślenie z rejestru działalności regulo-
wanej, zakaz pełnienia obowiązków 
na stanowisku kierowniczym przez 
osobę odpowiedzialną za naruszenie 
przez instytucję obowiązaną przepi-
sów ustawy, przez okres nie dłuższy 
niż rok oraz kara pieniężna do 
5 000 000 euro lub 10% rocznego 
przychodu.

7. AKTY WYKONAWCZE
Na podstawie art. 62, 71, 80 ust. 3 

oraz 134 ust. 2 ustawy do dnia 27 
sierpnia 2018 r. wydano następujące 
akty wykonawcze: Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 16 maja 

2018 r. w sprawie zgłaszania informa-
cji o beneficjentach rzeczywistych23, 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wnio-
sków o udostępnienie informacji o 
beneficjentach rzeczywistych oraz 
udostępniania tych informacji24, Roz-
porządzenie Ministra Finansów z dnia 
16 maja 2018 r. w sprawie odbierania 
zgłoszeń naruszeń przepisów z zakre-
su przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu25 oraz 
Rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
legitymacji służbowej kontrolera prze-
prowadzającego kontrolę w zakresie 
przeciwdziałania praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu26.

23 Dz.U. 2018 poz. 968
24 Dz.U. 2018 poz. 965
25 Dz.U. 2018 poz. 959
26 Dz.U. 2018 poz. 1331
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Szanowni Państwo,
w każdy poniedziałek ukazuje się „Serwis Doradztwa Podatkowego”, będący elektronicznym dodatkiem 
do miesięcznika „Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe” wydawanego od ponad 20 lat przez Instytut. „Serwis 
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Obowiązkowa forma elektroniczna sprawozdania 
finansowego

Opracowała: Dominika Marcjasz

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Od dnia 15 marca 2018 r. obowią-
zuje ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. 
o zmianie ustawy o Krajowym Reje-
strze Sądowym oraz niektórych in-
nych ustaw1. Jej założeniem jest 
elektronizacja postępowania rejestro-
wego. Nowelizacja ta zmienia formę 
sporządzania i składania sprawozda-
nia finansowego do KRS, szefa KAS 
oraz do urzędów skarbowych.

2. PRZESYŁANIE 
SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH DO KRS I 
SZEFA KAS

Od dnia wejścia ustawy w życie 
złożenie sprawozdania finansowego 
do KRS jest możliwe jedynie w for-
mie elektronicznej. W przypadku 
złożenia sprawozdania w postaci 
papierowej nie zostanie ono przyjęte. 
Wspomnianą zmianę wprowadza art. 
19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o 
Krajowym Rejestrze Sądowniczym2. 
Zgodnie z jego ust. 1: „Złożenie do-
kumentów, o których mowa w art. 69 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

1 T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 398 zwana dalej „ustawą 
o zmianie ustawy o KRS”

2 Dz.U. 1997 Nr 12 poz. 769. T. j Dz. U. z 2018 r.
poz. 986

rachunkowości3, następuje przez zgło-
szenie za pośrednictwem systemu te-
leinformatycznego udostępnionego do 
tego celu przez Ministra Sprawiedli-
wości.” Zgodnie z ust. 2 tego artykułu: 
„Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpi-
sem potwierdzonym profilem zaufa-
nym ePUAP co najmniej jedna osoba 
fizyczna, której numer PESEL jest 
ujawniony w Rejestrze, wpisana jako 
członek organu uprawnionego do re-
prezentowania, wspólnik uprawniony 
do reprezentowania spółki osobowej, 
syndyk albo likwidator. Jeżeli wspól-
nikiem uprawnionym do reprezento-
wania spółki osobowej nie jest osoba 
fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem potwierdzonym profi-
lem zaufanym ePUAP co najmniej 
jedna osoba fizyczna, której numer 
PESEL jest ujawniony w Rejestrze, 
wpisana jako członek organu upraw-
nionego do reprezentowania, syndyk, 
likwidator wspólnika albo wspólnik 
uprawniony do reprezentowania spół-
ki osobowej będącej wspólnikiem.” 
Artykuł ten odnosi się do następują-
cych dokumentów: roczne sprawoz-
danie finansowe, sprawozdanie z ba-

3 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591. T. j Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395, 398, 650.

dania, jeżeli podlegało ono badaniu, 
odpis uchwały bądź postanowienia 
organu zatwierdzającego o zatwier-
dzeniu rocznego sprawozdania finan-
sowego i podziale zysku lub pokryciu 
straty, sprawozdanie z działalności 
jednostki, sprawozdanie finansowe 
oddziału oraz skonsolidowane spra-
wozdanie finansowe.

Zmiany obejmują także podatni-
ków prowadzących księgi rachunkowe 
obowiązanych do sporządzenia spra-
wozdania finansowego. Zgodnie z art. 
45 ust. 5 znowelizowanej ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycz-
nych4 podatnicy przekazują, za pomo-
cą środków komunikacji elektronicz-
nej, Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej sprawozdanie finansowe w 
terminie złożenia zeznania w postaci 
elektronicznej.

Od 15 marca 2018 r. do 30 wrze-
śnia 2018 r., tj. w okresie przejścio-
wym, dopuszczalne będzie wysyłanie 
sprawozdań w formie tradycyjnej 
wraz z dołączonym skanem. Oznacza 
to, że składane dokumenty w tym 
okresie nie muszą być sporządzane od 
początku w systemie teleinformatycz-
nym. Nie zwalnia to jednak z obowiąz-

4 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350, zwany dalej „ustawą 
o podatku dochodowym od osób fizycznych” 
T. j. Dz.U. 2018 poz. 1509.
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ku posiadania profilu zaufanego 
ePUAP lub podpisu elektronicznego, 
który należy złożyć na wysyłanym 
skanie dokumentu.

3. PRZESYŁANIE 
SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH DO 
URZĘDÓW SKARBOWYCH

Według art. 27 ust. 2 znowelizowa-
nej ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 
podatku dochodowym od osób praw-
nych5 do 30 września 2018r. podatni-
cy, a także spółki wchodzące w skład 
podatkowej grupy kapitałowej, obo-
wiązani do sporządzenia sprawozda-
5 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 zwana dalej „ustawą o KRS” 

T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, 1162, 1291.

nia finansowego muszą także składać 
sprawozdanie za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej do urzędu 
skarbowego. Po tej dacie uruchomio-
ny zostanie mechanizm, dzięki które-
mu elektroniczne sprawozdania finan-
sowe wraz z pozostałymi dokumenta-
mi umieszczone w Repozytorium 
Dokumentów Finansowych będą au-
tomatycznie przesyłane do prowadzo-
nego przez Szefa KAS systemu – Cen-
tralnego Rejestru Danych Podatko-
wych6. Tym samym szef KAS udo-
stępni przesłane dokumenty naczelni-
kom urzędów skarbowych, naczelni-
kom urzędów celno-skarbowych, dy-

6 Art. 20 ust. 1g ustawy o KRS

rektorom izb administracji skarbowej 
oraz ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych. Stanie się tak 
również w przypadku sprawozdań 
przekazanych szefowi Kas przez oso-
by fizyczne7. Podatnicy prowadzący 
księgi rachunkowe oraz podatnicy CIT 
wpisani do rejestru przedsiębiorców 
KRS nie będą zatem musieli składać 
sprawozdania w US. Zobowiązane do 
tego pozostaną jedynie podmioty takie 
jak instytuty naukowe i badawcze czy 
uczelnie publiczne.

7 Art. 45 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych
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Zmiana projektu ustawy wprowadzającej kasy fiskalne 
online

Autor: Rafał Linka
Aktualizacja: Martyna Betiuk

W Sejmie w dniu 15 czerwca 
2018 r. odbyło się pierwsze czytanie 
rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy – Prawo o miarach.

Projekt nowelizacji nakłada na 
podatników obowiązek posiadania kas 
rejestrujących z wbudowaną funkcją, 
umożliwiającą zautomatyzowany i 
bezpośredni przepływ informacji z kas 
rejestrujących do Centralnego Repo-
zytorium Kas. Powyższy proces bę-
dzie dokonywał się w sposób ciągły, 
za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznej, zgodnie z odpowiednią czę-
stotliwością przesyłania informacji. 
Stosowanie dotychczasowych kas 
rejestrujących będzie chwilowo do-
zwolone. Do końca 2018 r. podatnicy 
będą mogli stosować kasy z kopią 
papierową a do końca 2022 r. kasy z 
elektronicznym zapisem kopii. Jed-
nakże kasy z kopią papierową nie będą 
mogły mieć wymienianej pamięci fi-
skalnej po jej zapełnieniu. W tym 
przypadku podatnicy będą zobowią-
zani do zakupu kasy rejestrującej z 
zapisem elektronicznym bądź kasy 
nowego rodzaju, połączonej z siecią.

Z uwagi na szczególne ryzyko 
występowania nieprawidłowości w 
niektórych branżach obowiązkiem 

prowadzenia ewidencji sprzedaży 
przy pomocy kas rejestrujących pod-
łączonych do sieci, jako pierwsze 
zostaną objęte podmioty:
a) dokonujące sprzedaży paliw na 

stacjach benzynowych, naprawy 
pojazdów silnikowych, usług wul-
kanizacyjnych – od 1 stycznia 
2019 r.,

b) świadczące usługi gastronomiczne 
(wyłącznie stacjonarne placówki 
gastronomiczne) – od 1 lipca 
2019 r.,

c) świadczące usługi fryzjerskie, ko-
smetyczne i kosmetologiczne, bu-
dowlane, hotelowe oraz usługi 
fitness – od 1 stycznia 2020 r.,

d) świadczące usługi prawnicze oraz 
w zakresie opieki medycznej (le-
karze) – od 1 stycznia 2020 r.
Utworzone zostanie Centralne 

Repozytorium Kas – administratorem 
danych w nim zawartych będzie Szef 
Krajowej Administracji Skarbowej. 
Centralne Repozytorium Kas jako 
system teleinformatyczny będzie słu-
żył do:
1) odbierania i gromadzenia informa-

cji z kas rejestrujących, które 
obejmują dane:
a) z prowadzonej ewidencji sprze-

daży, w szczególności o przed-
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miocie i podstawie opodatko-
wania, kwocie podatku należ-
nego, a także informacje służą-
ce identyfikacji poszczególnych 
transakcji, w tym numer, za 
pomocą którego podatnik jest 
zidentyfikowany na potrzeby 
podatku od towarów i usług 
albo podatku od wartości doda-
nej,

b) o zdarzeniach mających istotne 
znaczenie dla pracy kas, które 
zaistniały podczas użytkowania 
kas, w szczególności o fiskali-
zacji kasy, zmianach stawek 
podatku, datach dokonania 
przeglądów technicznych;

2) analizy i kontroli informacji z kas 
rejestrujących.
Resort określił sposób postępowa-

nia w przypadku wystąpienia proble-
mów związanych z brakiem zasięgu 
sieci komórkowych lub brakiem ope-
ratorów świadczących na danym ob-
szarze kraju usługi w zakresie zapew-
nienia dostępu do sieci telekomunika-
cyjnej. Jeżeli podatnik:
– czasowo nie będzie miał możliwo-

ści uzyskania połączenia poprzez 
sieć telekomunikacyjną z Central-
nym Repozytorium Kas – wówczas 
obowiązek ten będzie musiał speł-
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nić niezwłocznie po ustaniu przej-
ściowej przyczyny i jednocześnie 
jest zobowiązany do prowadzenia 
ewidencji sprzedaży przy zastoso-
waniu tej kasy rejestrującej,

– trwale nie będzie miał możliwości 
uzyskania połączenia poprzez sieć 
telekomunikacyjną z Centralnym 
Repozytorium Kas – wówczas 
będzie zobowiązany do prowadze-
nia ewidencji sprzedaży przy za-
stosowaniu tej kasy rejestrującej i 
jednocześnie będzie zobowiązany 
do uzyskania zgody naczelnika 
urzędu skarbowego na przesyłanie 
danych z kasy online w ustalonych 
odstępach czasowych.
Dane zgromadzone w Centralnym 

Repozytorium Kas będą mogły zostać 
udostępnione ministrowi właściwemu 
do spraw finansów publicznych, dyrek-
torom izb administracji skarbowej, 
naczelnikom urzędów skarbowych oraz 
naczelnikom urzędów celno-skarbo-
wych w zakresie niezbędnym do wy-
konywania obowiązków podatkowych. 
Nie będą one zawierać informacji o 

konsumentach, z wyłączeniem NIP na 
niektórych paragonach (w przypadku 
gdy nabywca poda ten numer w trakcie 
dokonywania transakcji).

Projekt przewiduje wprowadzenie 
przepisu o charakterze prewencyjnym. 
W razie niedopełnienia przez podat-
ników obowiązku dokonania przeglą-
du kas rejestrujących, mogą otrzymać 
karę pieniężną w wysokości 300 zł. 
Weryfikacja nastąpi na podstawie 
wpisu wyniku przeglądu technicznego 
w książce kasy, a w przypadku kas 
online również na podstawie zareje-
strowania tego zdarzenia w rejestrze 
zdarzeń w Centralnym Repozytorium 
Kas. Jednocześnie projekt nowelizacji 
zwiększa ulgę na zakup kasy rejestru-
jącej. Zgodnie z planowaną zmianą 
brzmienia art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. podatnicy, którzy 
rozpoczną ewidencjonowanie obrotu 
i kwot podatku należnego w obowią-
zujących terminach, mogą odliczyć od 
tego podatku kwotę wydatkowaną na 
zakup każdej z kas rejestrujących 
zgłoszonych na dzień rozpoczęcia 

(powstania obowiązku) ewidencjono-
wania w wysokości 90% jej ceny za-
kupu (bez podatku), nie więcej jednak 
niż 700 zł.

W odniesieniu do niektórych grup 
podatników lub rodzajów czynności, 
ewidencję sprzedaży będzie można 
prowadzić przy użyciu kas rejestrują-
cych mających postać oprogramowa-
nia, spełniającego wymagania okre-
ślone przez Ministra Finansów w 
drodze rozporządzenia. Kasa rejestru-
jąca w postaci oprogramowania ma 
być aplikacją, możliwą do zainstalo-
wania na dowolnym urządzeniu połą-
czonym z siecią internetową. W 
związku z powyższym, w zmienionym 
projekcie wprowadzono fakultatywną 
delegację dla Ministra Finansów do 
określenia grupy podatników lub ro-
dzajów czynności, dla których możli-
we jest używanie takich kas (oprogra-
mowania), oraz wymagań technicz-
nych dla tych kas rejestrujących oraz 
sposobu ich używania.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 
października tego roku.
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Nowe zasady opodatkowania bonów
Opracował: Wojciech Safian

WSTĘP.

Nowe zasady opodatkowania bo-
nów podatkiem od towarów i usług 
przewiduje projekt z dnia 26 kwietnia 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług1. Jak wynika z 
uzasadnienia projektu zmiana ma na 
celu implementację m.in. dyrektywy 
Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 
czerwca 2016 r. zmieniającej dyrek-
tywę 2006/112/WE w odniesieniu do 
bonów na towary lub usługi, zwanej 
dalej „dyrektywą 2016/1065”

1. NOWE DEFINICJE.
W art. 2 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług2 
wprowadzone zostaną nowe definicje 
poprzez dodanie pkt 38 – 42 tej usta-
wy. Zgodnie z projektowanym pkt 38 
przez bon będzie się rozumiało instru-
ment w postaci bonu na towary lub 
usługi, z którym wiąże się obowiązek 
jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub 
części wynagrodzenia za dostawę to-
warów lub świadczenie usług, w 
przypadku którego towary, które mają 
zostać dostarczone lub usługi, które 
mają zostać wykonane, lub tożsamość 
potencjalnych dostawców lub usługo-
dawców są wskazane w samym instru-

1 Zwany dalej „projektem z dnia 21 kwietnia 
2018 r.”, „projektem” lub „nowelizacją”.

2 T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm., zwana dalej 
„ustawą z dnia 11 marca 2004 r.”

mencie lub określone w powiązanej 
dokumentacji, w tym w warunkach 
wykorzystania tego instrumentu. Pro-
jekt rozróżnia bony jednego przezna-
czenia oraz bonu różnego przeznacze-
nia. Przez bon jednego przeznaczenia 
będzie się rozumiało bon, w przypad-
ku którego miejsce dostawy towarów 
lub świadczenia usług, których bon 
dotyczy oraz kwota należnego podat-
ku od towarów i usług z tytułu dosta-
wy tych towarów lub świadczenia tych 
usług są znane w chwili emisji tego 
bonu.3 Natomiast przez bon różnego 
przeznaczenia będzie się rozumiało 
bon inny niż bon jednego przeznacze-
nia4.

Projekt przewiduje możliwość 
emisji bonu oraz jego transferu. Emi-
sją bonu będzie pierwsze wprowadze-
nie bonu do obrotu5, natomiast trans-
ferem bonu będzie emisja bonu oraz 
każde jego przekazanie po emisji.6

2. TRANSFER BONU JAKO 
CZYNNOŚĆ 

OPODATKOWANA.
Projekt zakłada dodanie Rozdziału 

2a „Opodatkowanie bonów”. Zgodnie 
z projektowanym art. 8a ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. transfer bonu 
jednego przeznaczenia dokonany 

3 Projektowany pkt 40 w art. 2.
4 projektowany pkt 41 w art. 2.
5 Pkt 39 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
6 Pkt 42 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
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przez podatnika działającego we wła-
snym imieniu będzie się uznawało za 
dostawę towarów lub świadczenie 
usług, których ten bon dotyczy. Fak-
tycznego przekazania towarów lub 
faktycznego świadczenia usług w 
zamian za bon jednego przeznaczenia 
przyjmowany przez dostawcę lub 
usługodawcę jako wynagrodzenie lub 
część wynagrodzenia nie będzie się 
uznawało za niezależną transakcję w 
części, w której wynagrodzenie stano-
wił bon.7

Jednakże jeżeli transferu bonu 
jednego przeznaczenia będzie doko-
nywał podatnik działający w imieniu 
innego podatnika wówczas będzie się 
uznawało, że taki transfer stanowi 
dostawę towarów lub świadczenie 
usług, których ten bon dotyczy, doko-
nane przez tego innego podatnika, w 
imieniu którego działa podatnik.8 W 
przypadku gdy dostawca towarów lub 
usługodawca nie jest podatnikiem, 
który działając we własnym imieniu 
wyemitował bon jednego przeznacze-
nia, uznaje się, że ten dostawca lub 
usługodawca dokonał odpowiednio 
dostawy towarów lub świadczenia 
usług, których ten bon dotyczy, na 

7 Projektowany ust. 2 w art. 8a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r.

8 Projektowany ust. 3 w art. 8a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r.
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rzecz podatnika, który wyemitował 
ten bon.9

3. ZAPŁATA BONEM.
Zgodnie z projektowanym art. 8b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
faktyczne przekazanie towarów lub 
faktyczne świadczenie usług dokona-
ne w zamian za bon różnego przezna-
czenia przyjmowany przez dostawcę 
lub usługodawcę jako wynagrodzenie 
lub część wynagrodzenia będzie pod-
legało opodatkowaniu podatkiem. 
Natomiast nie będzie podlegał opodat-
kowaniu podatkiem wcześniejszy 
transfer tego bonu. W przypadku gdy 
transferu bonu różnego przeznaczenia 
dokonuje podatnik inny niż podatnik 
dokonujący czynności podlegającej 
opodatkowaniu podatkiem zgodnie z 
ust. 1, opodatkowaniu podatkiem 
podlegają usługi pośrednictwa oraz 
inne usługi, które można zidentyfiko-
wać, takie jak usługi dystrybucji lub 
promocji dotyczące tego bonu. 10

W przypadku gdy bon różnego 
przeznaczenia nie zostanie w całości 
lub części zrealizowany w terminie 
ważności tego bonu i wynagrodzenie 
z tego tytułu zostanie zatrzymane, 
uznaje się, że podatnik, który zatrzy-
mał to wynagrodzenie wyświadczył 
usługę gotowości do realizacji dosta-
wy towarów lub świadczenia usług, 
których ten bon dotyczy na rzecz 
ostatniego posiadacza bonu.11

4. MOMENT POWSTANIA 
OBOWIĄZKU 

PODATKOWEGO.
Zgodnie z projektowanym ust. 1a 

w art. 19a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. obowiązek podatkowy w przy-
padku transferu bonu jednego prze-
znaczenia będzie powstawał z chwilą 
dokonania transferu bonu jednego 
przeznaczenia. Wówczas dostawę 
towarów będzie się uznawało za do-
konaną a usługę za wykonaną z chwi-
lą dokonania transferu bonu jednego 

9 Projektowany ust. 4 w art. 8a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r.

10 Projektowany art. 8b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r.

11 Projektowany art. 8c ustawy z dnia 11 marca 
2004 r.

przeznaczenia.12 Natomiast w przy-
padku nie zrealizowania bonu różnego 
przeznaczenia w terminie ważności i 
zatrzymania wynagrodzenia usługę 
będzie się uznawało za wykonaną z 
chwilą upływu terminu ważności bonu 
różnego przeznaczenia.13 Ponadto 
otrzymanie zaliczki na bon różnego 
przeznaczenia – wskutek nowelizacji 
ust. 8 w art. 19a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. – nie spowoduje powsta-
nia obowiązku podatkowego.

5. OBOWIĄZEK PODATKOWY 
U MAŁYCH PODATNIKÓW.

Wskutek nowelizacji pkt 2 w ust. 6 
art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
metoda kasowa u małych podatników 
nie znajdzie zastosowania do transfe-
ru bonów jednego przeznaczenia.

6. PODSTAWA 
OPODATKOWANIA.

W przypadku transakcji, której 
przedmiotem będą bony wprowadzone 
zostaną nowe zasady ustalania podstawy 
opodatkowania. Na podstawie projek-
towanego ust. 1a w art. 19a ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. podstawa opodat-
kowania z tytułu dostawy towarów lub 
świadczenia usług dokonanych w za-
mian za bon różnego przeznaczenia 
realizowany w całości, w odniesieniu 
do tego bonu będzie równa:
1) wynagrodzeniu zapłaconemu za ten 

bon, pomniejszonemu o kwotę 
podatku związaną z dostarczonymi 
towarami lub świadczonymi usłu-
gami;

2) wartości pieniężnej wskazanej na 
tym bonie lub w powiązanej doku-
mentacji, pomniejszonej o kwotę 
podatku związaną z dostarczonymi 
towarami lub świadczonymi usłu-
gami – w przypadku gdy informa-
cje dotyczące wynagrodzenia są 
niedostępne.
Natomiast w przypadku bonu róż-

nego przeznaczenia realizowanego 
części, w odniesieniu do tego bonu 
podstawa opodatkowania będzie rów-
na odpowiedniej części:

12 Projektowany ust. 4a w art. 19a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r.

13 Projektowany ust. 4b w art. 19a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r.

1) wynagrodzenia zapłaconego za ten 
bon, pomniejszonej o kwotę podat-
ku związaną z dostarczonymi to-
warami lub świadczonymi usługa-
mi;

2) wartości pieniężnej wskazanej na 
tym bonie lub w powiązanej doku-
mentacji, pomniejszonej o kwotę 
podatku związaną z dostarczonymi 
towarami lub świadczonymi usłu-
gami – w przypadku gdy informa-
cje dotyczące wynagrodzenia są 
niedostępne.
W przypadku niewykorzystania 

bonu różnego przeznaczenia w termi-
nie – w myśl projektowanego ust. 1c 
w art. 29a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. – podstawa opodatkowania z 
tytułu usługi gotowości do realizacji 
dostawy towarów lub świadczenia 
usług, będzie równa:
1) wynagrodzeniu zapłaconemu za 

bon, pomniejszonemu o kwotę 
podatku związaną ze świadczoną 
usługą gotowości;

2) wartości pieniężnej wskazanej na 
bonie lub w powiązanej dokumen-
tacji, pomniejszonej o kwotę po-
datku związaną ze świadczoną 
usługą gotowości – w przypadku 
gdy informacje dotyczące wyna-
grodzenia są niedostępne.
W przypadku gdy bon różnego 

przeznaczenia w terminie jego waż-
ności nie zostanie zrealizowany w 
części, w podstawie opodatkowania, 
o której mowa w ust. 1c, nie uwzględ-
nia się kwot wynikających z realizacji 
tego bonu w jego terminie ważności, 
pomniejszonych o kwotę podatku.14

7. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.
Zgodnie z art. 2 projektu powyższe 

zmiany nie znajdą zastosowania do 
bonów na towary lub usługi wyemito-
wanych przed dniem 1 stycznia 
2019 r.

8. WEJŚCIE W ŻYCIE.
Zgodnie z art. 4 projektu z dnia 26 

kwietnia 2018 r. zmiany mają wejść 
w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

14 Projektowany ust. 1d w art. 29a ustawy z dnia 11 
marca 2004 r.
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Projekt z dnia 6 września 2018 r. 
ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw

Projekt z dnia 6 września 2018 r. 

U S T A W A

z dnia ………….

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 2 w pkt 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu 

nabywcy lub użytkownikowi, lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne, 

budynków, budowli lub ich części, po ich:”;

2) w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim 

w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków 

dróg podatkowi nie podlega import towarów na terytorium kraju z tego państwa trzeciego 

wykorzystywanych do budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych 

odcinków dróg, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady 

upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d 

dyrektywy 2006/112/WE.”;

3) w art. 14:

a) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, 

o ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie 

później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący 

dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu albo wystąpieniu przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.”,

b) ust. 9b otrzymuje brzmienie:

1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawę z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe oraz 
ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.
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„9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na 

podstawie złożonej deklaracji podatkowej oraz złożonych nie później niż w dniu 

złożenia tej deklaracji:

1) umowy spółki, aktualnej na dzień rozwiązania spółki;

2) wykazu rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę 

na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy 

podatku.”,

c) ust. 9ca otrzymuje brzmienie:

„9ca. W przypadku osób, o których mowa w ust. 7a, zwrotu różnicy podatku 

dokonuje się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej oraz złożonych nie 

później niż w dniu złożenia tej deklaracji: 

1) dokumentów potwierdzających ich udział w przedsiębiorstwie w spadku; 

2) wykazu rachunków bankowych tych osób w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy 

podatku.”;

4) w art. 30a ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a. Do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku 

– w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 

ust. 5a, można stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z tym że w celu 

określenia kwoty zapłaty, ceny nabycia lub kosztu ich wytworzenia przyjmuje się ceny 

tych towarów, jeżeli zostaną udostępnione zgodnie z ust. 2b.

2b. Ceny towarów, o których mowa w ust. 2a, są udostępniane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, na miesiąc, ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten 

miesiąc, przy uwzględnieniu cen hurtowych tych towarów w Rzeczypospolitej Polskiej.”.

5) w art. 33:

a) ust. 13 otrzymują brzmienie:

„1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani 

do obliczenia i wykazania w:

1) zgłoszeniu celnym lub

2) rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 

delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
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uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych 

przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1 

z późn. zm.2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2446”, w przypadkach, 

o których mowa w art. 324 lub art. 325 rozporządzenia 2015/2447 

 kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem 

art. 33b.

2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia 

kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-

skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia 

podatnik może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego 

o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.”,

b) w ust. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/2446”;

6) w art. 33a:

a) w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydanych 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Naczelnikiem urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 6, 

jest naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub 

miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego we 

Wrocławiu.”,

c) uchyla się ust. 4,

d) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2−3 stosuje się odpowiednio.”,

e) w ust. 12 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 2−3, 6, 7 oraz 9−11 stosuje się odpowiednio.”;

7) w art. 33b w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 69 z 15.03.2016, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 87 z 02.04.2016, str. 35, Dz. Urz. UE L 111 z 27.04.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 16.08.2016, str. 4, 
Dz. Urz. UE L 101 z 13.04.2017, str. 164, Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2017, str. 10 i 13, Dz. Urz. UE L 67 
z 09.03.2018, str. 24 oraz Dz. Urz. UE L 192 z 30.07.2018, str. 1 i 62.
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„2) specyfikę odprawy scentralizowanej;”;

8) w art. 37 w ust. 1aa:

a) w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) złoży wniosek, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie później niż w terminie 

6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia 

zamknięcia, oraz

b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie 

zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz 

z odsetkami;”,

b) w pkt 2 po wyrazach „zgłoszenia celnego” dodaje się wyrazy „lub rozliczenia 

zamknięcia”;

9) w art. 43:

a) w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) działalność w zakresie gier hazardowych, podlegającą przepisom o grach 

hazardowych;”,

b) uchyla się ust. 7a,

c) dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

„21. Jeżeli w wyniku podjętych przez organy egzekucyjne lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, udokumentowanych działań, nie jest możliwe 

potwierdzenie spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której 

mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2, 3 i 9-

10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.”,

10) po art. 82 dodaje się art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a. Jeżeli w wyniku podjętych przez organy egzekucyjne lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, udokumentowanych działań, nie jest możliwe 

potwierdzenie spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której 

mowa w art. 18, zwolnień od podatku wprowadzonych na podstawie przepisów 

wydanych na podstawie art. 82 ust. 2, przyjmuje się, że warunki zastosowania 

zwolnień od podatku nie są spełnione.”;

11) w art. 87:

a) po ust. 2c dodaje się ust. 2d–2f w brzmieniu:

„2d. Przedłużenie terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie następuje z dniem 

doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu, z zastrzeżeniem ust. 2e i 2f.
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2e. W przypadku doręczania postanowienia o przedłużeniu terminu za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. - Prawo pocztowe, przedłużenie terminu następuje z dniem nadania 

postanowienia w placówce operatora pocztowego.

2f. W przypadku doręczania postanowienia o przedłużeniu terminu za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przedłużenie terminu następuje 

z dniem przesłania zawiadomienia, o którym mowa w art. 152a § 1 Ordynacji 

podatkowej, na adres elektroniczny adresata.”,

b) w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 2a–2c” zastępuje się wyrazami: „ust. 2a–2f”,

c) w ust. 5a w zdaniu trzecim wyrazy „ust. 2a–2c” zastępuje się wyrazami: „ust. 2a–

2f”,

d) w ust. 6:

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia 

deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a, za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,”,

w części wspólnej wyrazy „ust. 2a–2c” zastępuje się wyrazami: „ust. 2a–2f”;

12) w art. 91 po ust. 7d dodaje się ust. 7e w brzmieniu:

„7e. Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 3 albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający 

okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy.”;

13) w art. 96:

a) w ust. 9a pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 

lub 3, nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub kwartał, lub

 3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których 

mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży ani nabycia 

towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub”,

b) ust. 9e otrzymuje brzmienie:

„9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie 

sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, 
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zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności 

gospodarczej.”,

c) ust. 9h otrzymuje brzmienie:

„9h. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9a 

pkt 2, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako 

podatnika VAT dokonuje przywrócenia rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT 

czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli najpóźniej 

wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji podmiot złoży wszystkie 

brakujące deklaracje stanowiące podstawę do wykreślenia z rejestru.”,

d) po ust. 9h dodaje się ust. 9ha w brzmieniu:

„9ha. Przepis ust. 9h stosuje się również w przypadku, w którym w złożonych 

deklaracjach nie została wykazana sprzedaż ani nabycie towarów lub usług 

z kwotami podatku do odliczenia, i okoliczność ta wynika, zgodnie z wyjaśnieniami 

podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.”;

14) w art. 97 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1−3, złoży za kolejne 3 miesiące 

lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał 

sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik 

urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE 

i powiadamia go o wykreśleniu.”;

15) w art. 103:

a) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów, o których mowa 

w ust. 5aa, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, 

do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego 

w zakresie wpłat podatku akcyzowego: 

1) w terminie 5 dni od dnia, w którym wyroby te zostały wprowadzone do 

określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – 

jeżeli wyroby są nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego 

odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie 

z przepisami o podatku akcyzowym;

2) w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych wyrobów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego;



INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH

 Materiały szkoleniowe – 2018 65

– 6 –

zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności 

gospodarczej.”,

c) ust. 9h otrzymuje brzmienie:

„9h. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9a 

pkt 2, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako 

podatnika VAT dokonuje przywrócenia rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT 

czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli najpóźniej 

wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie rejestracji podmiot złoży wszystkie 

brakujące deklaracje stanowiące podstawę do wykreślenia z rejestru.”,

d) po ust. 9h dodaje się ust. 9ha w brzmieniu:

„9ha. Przepis ust. 9h stosuje się również w przypadku, w którym w złożonych 

deklaracjach nie została wykazana sprzedaż ani nabycie towarów lub usług 

z kwotami podatku do odliczenia, i okoliczność ta wynika, zgodnie z wyjaśnieniami 

podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.”;

14) w art. 97 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1−3, złoży za kolejne 3 miesiące 

lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał 

sprzedaży ani nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik 

urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE 

i powiadamia go o wykreśleniu.”;

15) w art. 103:

a) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów, o których mowa 

w ust. 5aa, podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, 

do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego 

w zakresie wpłat podatku akcyzowego: 

1) w terminie 5 dni od dnia, w którym wyroby te zostały wprowadzone do 

określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych – 

jeżeli wyroby są nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego 

odbiorcę z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie 

z przepisami o podatku akcyzowym;

2) w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych wyrobów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego;
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3) z chwilą przemieszczenia tych wyrobów na terytorium kraju – jeżeli są 

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami 

o podatku akcyzowym.”,

b) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa i 5ab w brzmieniu:

„5aa. Do wyrobów będących przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego, 

o którym mowa w ust. 5a, zalicza się następujące wyroby:

1) benzyny lotnicze (CN 2710 12 31);

2) benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych 

i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 

12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);

3) gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 

19 00);

4) oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11); 

5) oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 

31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);

6) paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);

8) pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, 

CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);

9) paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427 

i 650), które nie zostały ujęte w pkt 1-4 i 6-8;

10) biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1344 

i 1356);

11) pozostałe wyroby, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do ustawy 

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na kod CN.

5ab. Do wyrobów, o których mowa w ust. 5aa stosuje się klasyfikację w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady 

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 

07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, 

str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian 
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w podatku, o którym mowa w ust. 5a, jeżeli nie zostały określone w niniejszej 

ustawie.”;

16) w art. 105b w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy składał za każdy okres rozliczeniowy 

deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3”;

17) w art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 

fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym 

mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on 

zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli 

paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ 

podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 

odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe 

albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;

18) w art. 106h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu 

kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon 

dokumentujący tę sprzedaż, z zastrzeżeniem art. 106b ust. 4.”;

19) w art. 106i ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, z zastrzeżeniem art. 106b ust. 4, 

fakturę wystawia się:

1) zgodnie z ust. 1 i 2 – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca 

miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość 

lub część zapłaty;

2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia 

faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.”;

20) w art. 109 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w ust. 3, faktury 

dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą 

którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu 

podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% 
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w podatku, o którym mowa w ust. 5a, jeżeli nie zostały określone w niniejszej 

ustawie.”;

16) w art. 105b w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy składał za każdy okres rozliczeniowy 

deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3”;

17) w art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 

fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym 

mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 

i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on 

zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli 

paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.

5. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 4, organ 

podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 

odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe 

albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;

18) w art. 106h ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu 

kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon 

dokumentujący tę sprzedaż, z zastrzeżeniem art. 106b ust. 4.”;

19) w art. 106i ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, z zastrzeżeniem art. 106b ust. 4, 

fakturę wystawia się:

1) zgodnie z ust. 1 i 2 – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca 

miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość 

lub część zapłaty;

2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia 

faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.”;

20) w art. 109 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w ust. 3, faktury 

dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera numeru, za pomocą 

którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu 

podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% 
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kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten 

sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 

skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.”;

21) w art. 111 w ust. 3a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz 

wydawać wydrukowany dokument nabywcy, z zastrzeżeniem art. 106b ust. 4;”;

22) w art. 112b:

a) w ust. 2:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej 

w przypadkach, o których mowa w:”,

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone 

nieprawidłowości i do dnia złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę 

zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,”,

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i do dnia złożenia tej 

deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował 

deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544 

i 1654) i do dnia złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania 

podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego 

zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego 

albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub 

różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, 

objętego tą korektą deklaracji.”,

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przepisów ust. 1-2a nie stosuje się:”;

23) w art. 112c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 

pkt 1” zastępuje się wyrazami „w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a”;

24) w art. 113: 

a) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
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„10a. Jeżeli w wyniku podjętych przez organy egzekucyjne lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, udokumentowanych działań, nie jest możliwe 

potwierdzenie spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której 

mowa w art. 18, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, przyjmuje się, że warunki 

zastosowania tych zwolnień nie są spełnione.”,

b) w ust. 13:

w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:

„f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby 

środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa 

domowego (PKWiU 27),

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28);

g) hurtowych i detalicznych części do:

pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
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w pkt 2 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) ściągania długów, w tym factoringu;”;

25) w art. 116:

a) w ust. 2 uchyla się pkt 3, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Faktura VAT RR może być, wyłącznie za zgodą dostawcy, wystawiana, 

podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. Przez zawarcie czytelnych 

podpisów lub podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury 

VAT RR w formie elektronicznej, określonych w ust. 2 pkt 13, rozumie się 

opatrzenie dokumentu, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR 

w formie elektronicznej rozumie się jej przesłanie w formie elektronicznej.”,
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„4a. Oświadczenie określone w ust. 4 może być wystawiane, podpisywane 
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składającego oświadczenie w formie elektronicznej określonego w ust. 4 rozumie się 

opatrzenie dokumentu przez składającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Przez przekazanie nabywcy oryginału oświadczenia w formie 

elektronicznej rozumie się jego przesłanie w formie elektronicznej.”,

d) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego 

zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest on 

członkiem;”,

e) uchyla się ust. 7,

f) w ust. 9 w pkt 1 skreśla się wyraz „bankowy”,

g) w ust. 9b skreśla się wyraz „bankowy”,

h) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR 

oraz kopie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, 

w którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR i 

oświadczenia wystawione w formie elektronicznej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637):

1) w art. 3 pkt 3b otrzymuje brzmienie:

„3b) paliwa ciekłe – ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a) półprodukty rafineryjne, 

b) gaz płynny LPG, 

c) benzyny ciężkie,

d) benzyny silnikowe, 

e) benzyny lotnicze, 

f) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych, 

g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h) inne rodzaje nafty, 

i) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe,

j) ciężkie oleje opałowe, 

k) benzyny lakowe i przemysłowe, 

l) biopaliwa ciekłe, 

m) smary 
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– określone w załączniku A rozdział 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii 

w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii 

(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, s. 1, ze zm.), niezależnie od ich przeznaczenia, 

z uwzględnieniem art. 32 ust. 6.”;

2) w art. 32 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W rozporządzeniu można określić przeznaczenie paliwa ciekłego, jeżeli służyć będzie to 

osiągnięciu celów tego rozporządzenia, o których mowa w ust. 7.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1449 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 72 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli organ podatkowy udowodni, że 

dokonanie zwrotu kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, 

którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią, 

skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.

§ 4. Przepis § 3 stosuje się, jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie podatnika w okresie 

rozliczeniowym przekroczy 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są 

rozliczane okresowo, jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie podatnika z tytułu 

czynności przekracza 100 000 zł.”;

2) w art. 76b w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 72 § 3 i 4, art. 76, art. 76a, art. 77b, art. 79 i art. 80 stosuje się odpowiednio 

do zwrotu podatku.”;

3) po art. 274c dodaje się art. 274d w brzmieniu: 

„Art. 274d. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, 

kontrolą podatkową lub czynnościami sprawdzającymi w zakresie określonym w art. 72 

§ 3, może żądać od nabywcy towaru lub usługi lub od osoby trzeciej przedstawienia 

dokumentów potwierdzających poniesienie ciężaru podatku. Przepis art. 274c § 2 stosuje 

się odpowiednio.”;

4) w art. 298 po pkt 6e dodaje się pkt 6f w brzmieniu:

„6f) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki  w celu realizacji jego zadań ustawowych 

w zakresie postępowania koncesyjnego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344, 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) w art. 63 w ust. 1 w pkt 4 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 



INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH

 Materiały szkoleniowe – 2018 71

– 12 –

– określone w załączniku A rozdział 3 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii 

w odniesieniu do aktualizacji rocznych i miesięcznych statystyk dotyczących energii 

(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, s. 1, ze zm.), niezależnie od ich przeznaczenia, 

z uwzględnieniem art. 32 ust. 6.”;

2) w art. 32 w ust. 6 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W rozporządzeniu można określić przeznaczenie paliwa ciekłego, jeżeli służyć będzie to 

osiągnięciu celów tego rozporządzenia, o których mowa w ust. 7.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800, 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1449 i 1544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 72 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli organ podatkowy udowodni, że 

dokonanie zwrotu kwoty nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, 

którego ciężar został przerzucony na nabywcę towaru lub usługi lub na osobę trzecią, 

skutkowałoby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.

§ 4. Przepis § 3 stosuje się, jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie podatnika w okresie 

rozliczeniowym przekroczy 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są 

rozliczane okresowo, jeżeli nieuzasadnione wzbogacenie podatnika z tytułu 

czynności przekracza 100 000 zł.”;

2) w art. 76b w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przepisy art. 72 § 3 i 4, art. 76, art. 76a, art. 77b, art. 79 i art. 80 stosuje się odpowiednio 

do zwrotu podatku.”;

3) po art. 274c dodaje się art. 274d w brzmieniu: 

„Art. 274d. Organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, 

kontrolą podatkową lub czynnościami sprawdzającymi w zakresie określonym w art. 72 

§ 3, może żądać od nabywcy towaru lub usługi lub od osoby trzeciej przedstawienia 

dokumentów potwierdzających poniesienie ciężaru podatku. Przepis art. 274c § 2 stosuje 

się odpowiednio.”;

4) w art. 298 po pkt 6e dodaje się pkt 6f w brzmieniu:

„6f) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki  w celu realizacji jego zadań ustawowych 

w zakresie postępowania koncesyjnego.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2344, 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629) w art. 63 w ust. 1 w pkt 4 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

– 13 –

„5) kaucja gwarancyjna, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 

62, 86, 650, 1449, 1629 i 1669) złożona w formie, o której mowa w art. 105b ust. 3 

pkt 1 lub 3 tej ustawy, oraz odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej 

w formie, o której mowa w art. 105b ust. 3 pkt 1 tej ustawy  w części przeznaczonej 

na zapłatę podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę w związku z 

dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do tej ustawy 

oraz na pokrycie powstałych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości 

podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, 

paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo 

do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do silników 

lotniczych lub preparaty smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o 

których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5–13;”;

2) w art. 41:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, 

o których mowa w art. 40 ust. 6, warunkiem zastosowania tej procedury jest, w przypadku 

wyrobów:

1) przemieszczanych wyłącznie na terytorium kraju – spełnienie warunków, 

o których mowa w ust. 1;

2) przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego:

a) dokonanie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu 

wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

i złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na 

terytorium kraju,

b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych;

3) przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostawy 

wewnątrzwspólnotowej: 



72 Materiały szkoleniowe – 2018

INSTYTUT STUDIÓW PODATKOWYCH– 14 –

a) złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego 

przed rozpoczęciem przemieszczania,

b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.”,

b) dodaje się ust. 16 w brzmieniu:

„16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji 

dotyczących ilości nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy podlegającej 

zawieszeniu;

3) w art. 48:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) olejów smarowych lub preparatów smarowych – minimalna wysokość akcyzy, która 

byłaby należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie 

działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 

600 tys. zł;”,

b) w ust. 4a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) olejów smarowych lub preparatów smarowych – 10 mln zł;”,

c) ust. 9–11 otrzymują brzmienie:

„9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 

oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669), na rzecz innego podmiotu, pod 

warunkiem że podmiot, na rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia 

następujące warunki:

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych;

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby 

akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju albo

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 
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gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby 

akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju przez ten oddział; 

4) przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów 

i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych.

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających 

wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2.

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, 

informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych nabytych wyrobach.

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu 

CN i ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz:

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego 

numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL;

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub 

nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego 

oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału 

użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczeniu na 

terytorium kraju wyrobów akcyzowych oraz numer w Krajowym Rejestrze 

Sądowym.”;

4) w art. 52 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o którym 

mowa w art. 48 ust. 4 lub ust. 4d, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych 

poziomów określonych odpowiednio w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a.”;

5) w art. 59 ust. 8–10 otrzymują brzmienie:

„8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na 

rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych;

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa wyroby akcyzowe 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział; 

4) przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na 

terytorium kraju wyrobów akcyzowych.

8a. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających 

wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2.

9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych nabytych wyrobach.

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu 

CN i ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz:

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub 
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„5) w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o którym 

mowa w art. 48 ust. 4 lub ust. 4d, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych 

poziomów określonych odpowiednio w art. 48 ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a.”;

5) w art. 59 ust. 8–10 otrzymują brzmienie:

„8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na 

rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia następujące warunki:

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych;

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa wyroby akcyzowe 

na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział; 

4) przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na 

terytorium kraju wyrobów akcyzowych.

8a. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających 

wyroby akcyzowe, o których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o 

których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2.

9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych nabytych wyrobach.

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu 

CN i ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz:

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub 

– 17 –

nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL;

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, jest 

przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres 

zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność 

gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od 

towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych 

oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.”;

6) w art. 78 w ust. 7a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem dokonania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest posiadanie:”;

7) art. 78a otrzymuje brzmienie:

„Art. 78a. Podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, nie może dokonywać nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu.”;

8) w art. 89 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, olejów smarowych, pozostałych 

olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie 

CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych 

do kodu CN 2710 19 99 – 1.180,00 zł/1000 litrów;”.

Art. 6. Przepisu art. 105b ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się do 

podmiotów, które na dzień 1 stycznia 2019 r. są wpisane do wykazu, o którym mowa 

w art. 105c ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 7. Przepisu art. 106b ust. 4 i 5 oraz art. 109 ust. 3b ustawy zmienianej w art. 1, nie 

stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej 

przed dniem 1 stycznia 2019 r.
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Art. 8. 1. Podmioty prowadzące przed dniem 1 stycznia 2019 r. działalność polegającą na 

wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie 

paliwami ciekłymi, w tym obrocie z zagranicą, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej podstawie są obowiązane do uzyskania 

koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji w związku ze zmianą definicji paliwa 

ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

składają wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy. 

2. Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający wszystkie warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub uzupełniły 

wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

terminie, w ten sposób, że wniosek spełnia wszystkie warunki wymagane ustawą zmienianą 

w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie wskazanym we wniosku, do dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji w przedmiocie wniosku, mogą prowadzić działalność na 

zasadach dotychczasowych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, który nie został uzupełniony w wyznaczonym przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w ten sposób, że spełniałby wszystkie warunki, 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie 

wskazanym we wniosku, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 9. 1. Podmioty dokonujące przed dniem 1 stycznia 2019 r. przywozu paliw ciekłych 

w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej 

podstawie są obowiązane do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym 

mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub zmiany zakresu posiadanego wpisu, w związku 

ze zmianą definicji paliwa ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, składają wniosek o wpis do tego rejestru lub zmianę wpisu 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający wszystkie warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub uzupełniły 

wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

terminie, w ten sposób, że wniosek spełnia wszystkie warunki wymagane ustawą zmienianą 

w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie wskazanym we wniosku, do dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów przywożących, 

o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub jego zmiany, mogą prowadzić 

działalność na zasadach dotychczasowych. 
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Art. 8. 1. Podmioty prowadzące przed dniem 1 stycznia 2019 r. działalność polegającą na 

wytwarzaniu, magazynowaniu lub przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji oraz obrocie 

paliwami ciekłymi, w tym obrocie z zagranicą, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej podstawie są obowiązane do uzyskania 

koncesji lub zmiany zakresu posiadanej koncesji w związku ze zmianą definicji paliwa 

ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

składają wniosek o udzielenie lub zmianę koncesji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy. 

2. Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający wszystkie warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub uzupełniły 

wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

terminie, w ten sposób, że wniosek spełnia wszystkie warunki wymagane ustawą zmienianą 

w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie wskazanym we wniosku, do dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji w przedmiocie wniosku, mogą prowadzić działalność na 

zasadach dotychczasowych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, który nie został uzupełniony w wyznaczonym przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w ten sposób, że spełniałby wszystkie warunki, 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie 

wskazanym we wniosku, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 9. 1. Podmioty dokonujące przed dniem 1 stycznia 2019 r. przywozu paliw ciekłych 

w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które na jej 

podstawie są obowiązane do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym 

mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub zmiany zakresu posiadanego wpisu, w związku 

ze zmianą definicji paliwa ciekłego w art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, składają wniosek o wpis do tego rejestru lub zmianę wpisu 

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Podmioty, które złożyły wniosek zgodnie z ust. 1, spełniający wszystkie warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub uzupełniły 

wniosek złożony zgodnie z ust. 1, w wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

terminie, w ten sposób, że wniosek spełnia wszystkie warunki wymagane ustawą zmienianą 

w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie wskazanym we wniosku, do dnia 

doręczenia ostatecznej decyzji w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów przywożących, 

o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, lub jego zmiany, mogą prowadzić 

działalność na zasadach dotychczasowych. 
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, który nie został uzupełniony w wyznaczonym przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki terminie w ten sposób, że spełniałby wszystkie warunki 

wymagane ustawą zmienianą w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie 

wskazanym we wniosku, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 10. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie 

dostosowania treści:

1) udzielonej koncesji,

2) wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a ustawy zmienianej w art. 2, 

– do art. 3 pkt 3b ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

w związku ze zmianą nazw paliw ciekłych określonych w art. 3 pkt 3b 

lit. c, f, h, j i m ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. Przepisów art. 72 § 3 i 4, art. 76b § 1 zdanie pierwsze, art. 274d ustawy zmienianej 

w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do czynności dokonanych przed 

dniem 1 stycznia 2019 r. oraz okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 1 stycznia 

2019 r.

Art. 12. Do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy 

zmienianej w art. 5 oraz preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, rozpoczętych przed 

dniem 1 czerwca 2019 r. i do tego dnia niezakończonych, stosuje się przepisy ustawy 

zmienianej w art. 4 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Art. 13. Do informacji, o których mowa w art. 48 ust. 10 i art. 59 ust. 9 ustawy zmienianej 

w art. 5, składanych za okresy poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje 

się przepisy dotychczasowe.

Art. 14. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 6 

ustawy zmienianej w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejsza ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy.

2. Do ewidencjonowania wyrobów akcyzowych, określonych w art. 103 ust. 5aa ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 138s ustawy zmienianej w art. 5, jednak nie dłużej niż 

do dnia 31 grudnia 2019 r.
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Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem art. 5 pkt 1, pkt 

2, pkt 3 lit. a i b, pkt 4, pkt 6 lit. b i pkt 8 oraz art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 

2019 r.

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Renata Łućko
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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