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Przedmowa

Niniejsze	opracowanie	jest	na	pewno	jednym	z	wielu,	jakie	ukażą	się	(czy	już	się	uka-
zują)	w	związku	z	nowymi	zasadami	VAT.	Będzie	(czy	jest)	też	przeprowadzany	szereg	
szkoleń	z	tego	zakresu.

Chciałbym	na	wstępie	zaznaczyć,	że	nie	jest	to	moja	pierwsza	publikacja	dotyczą-
ca	podatku	VAT.	Już	w	2000	r.	wydana	została	książka	pt.	„Reforma	systemów	podatko-
wych	krajów	członkowskich	OECD	i	Unii	Europejskiej	oraz	ich	harmonizacja”,	również	
w	opracowaniach	branżowych	ukazywały	się	moje	artykuły	na	temat	oszustw	podatko-
wych	związanych	z	transakcjami	wewnątrzwspólnotowymi,	dotyczących	podatku	VAT,	
przestępstw	karuzelowych	oraz	zapobiegania	oszustom	karuzelowym.

Zasadniczym	celem	zmian	dotyczących	podatku	od	towarów	i	usług	–	VAT	jest	imple-
mentacja	przepisów	dyrektywy	Rady	2010/45/UE	z	13.7.2010	r.	zmieniającej	dyrektywę	
2006/112/WE	z	28.11.2006	r.	w	sprawie	wspólnego	systemu	podatku	od	wartości	doda-
nej	w	odniesieniu	do	przepisów	dotyczących	fakturowania	–	w	tym	również	obowiązku	
podatkowego	w	transakcjach	wewnątrzwspólnotowych	oraz	dyrektywy	Rady	2008/8/WE	
z	12.2.2008	r.	zmieniającej	dyrektywę	2006/112/WE	w	odniesieniu	do	miejsca	świadcze-
nia	usług,	w	zakresie	określenia	miejsca	świadczenia	w	przypadku	niektórych	usług	wy-
najmu	środków	transportu	dla	konsumentów.

Nowa	ustawa	z	7.12.2012	r.	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	oraz	
niektórych	innych	ustaw	(Dz.U.	z	2013	r.	poz.	35)	wprowadza	zmiany	związane	prze-
de	wszystkim	z	koniecznością	dostosowania	przepisów	ustawy	z	11.3.2004	r.	o	podatku	
od	towarów	i	usług	(t.j.	Dz.U.	z	2011	r.	Nr	177,	poz.	1054	ze	zm.)	do	przepisów	unij-
nych.	Niniejszą	ustawą	zmienia	się	ponadto	ustawę	z	29.8.1997	r.	–	Ordynacja	podatko-
wa	(t.j.	Dz.U.	z	2012	r.	poz.	749	ze	zm.)	i	ustawę	z	16.12.2010	r.	o	zmianie	ustawy	o	po-
datku	od	towarów	i	usług	oraz	ustawy	o	transporcie	drogowym	(Dz.U.	Nr	247,	poz.	1652	
ze	zm.).	Ustawa	z	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	oraz	niektórych	innych	
ustaw	wprowadza	szereg	zmian	związanych	z	orzecznictwem	Trybunału	Sprawiedliwo-
ści	Unii	Europejskiej,	a	poza	tym	zmiany,	które	mają	na	celu	ściślejsze	dostosowanie	do	
dyrektywy	2006/112/WE.	W	tym	przypadku	są	to	zmiany	w	zakresie	dostosowania	wy-
sokości	opodatkowania	na	niektóre	towary	i	usługi,	ujednolicenia	obowiązku	podatkowe-
go, podstawy opodatkowania, odliczania VAT oraz przedstawiciela podatkowego. Mimo 
że	jest	to	podstawowy	cel	wymieniony	przeze	mnie,	związany	z	harmonizacją,	dostoso-
waniem	polskiej	ustawy	do	porządku,	do	dyrektyw	lub	też	do	orzecznictwa	europejskie-
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go	w	zakresie	podatku	od	towarów	i	usług,	to	obok	tego	celu	ustawa	wprowadza	szereg	
zmian,	które	upraszczają	stosowanie	przepisów	w	odniesieniu	do	tego	podatku,	zapewnia-
ją	pewność	prawną	w	stosowaniu	tych	przepisów	oraz	zmierzają	do	odbiurokratyzowania	
niektórych	obowiązków	nałożonych	poprzednio	obowiązującą	ustawą.

Do	najważniejszych	zmian	zawartych	w	ustawie,	które	są	związane	z	wdrożeniem	
dyrektywy	2010/45/UE,	w	odniesieniu	do	przepisów	dotyczących	fakturowania,	należą	
m.in.:	zapewnienie	równego	traktowania	faktur	papierowych	i	elektronicznych,	wyelimi-
nowanie	faktur	wewnętrznych,	wprowadzenie	możliwości	wystawiania	faktur	zbiorczych,	
a	w	przypadku	transakcji	do	wartości	450	zł	–	faktur	uproszczonych,	zawierających	ogra-
niczoną	ilość	danych.	Ustawa	wprowadza	kompleksowe	uregulowanie	w	ustawie	zagad-
nień	dotyczących	obowiązków	związanych	z	fakturowaniem.

Wprowadzenie	w	nowych	przepisach	zmian	w	zakresie	fakturowania	należy	ocenić	
jako	korzystne	dla	przedsiębiorców.	Zapewnią	one	większą	pewność	przepisów,	przyczynią	
się	do	uproszczenia	obowiązków	dokumentacyjnych,	zmniejszenia	biurokracji,	w	efekcie	
powinny	zapewnić	pewną	oszczędność	kosztów.	Zmiany	niektórych	wymogów	dotyczą-
cych	danych,	które	powinny	być	podane	na	fakturze,	umożliwią	jednolite	traktowanie	tran-
sakcji	transgranicznych	i	krajowych	oraz	przyczynią	się	do	upowszechnienia	fakturowania	
elektronicznego.	Ponadto	dalsza	liberalizacja	stosowania	faktur	elektronicznych	umożliwi	
rozpowszechnienie	tej	metody	fakturowania,	co	również	powinno	służyć	przedsiębiorcom,	
jeśli	chodzi	o	ograniczenie	kosztów,	zwiększając	pośrednio	konkurencyjność.

W	ustawie	wprowadza	się,	w	celu	pełniejszego	dostosowania	do	prawa	unijnego,	
blok	zmian	dotyczących	obowiązku	podatkowego,	podstawy	opodatkowania	i	odliczeń.	
Główną	zmianą	wprowadzoną	w	ustawie	w	zakresie	przepisów	dotyczących	obowiązku	
podatkowego	jest	wprowadzenie	generalnej	zasady,	że	obowiązek	podatkowy	powstawać	
będzie	z	chwilą	dokonania	dostawy	towarów	lub	wykonania	usługi.	W	ustawie	wprowa-
dza	się	ponadto	określenie	obowiązku	podatkowego	w	sposób	szczególny	jedynie	dla	
niektórych	towarów	i	usług,	jako	odstępstwa	od	zasady	generalnej,	z	chwilą	otrzymania	
zapłaty	lub	wystawienia	faktury.	

W	celu	umożliwienia	dostosowania	się	do	zmian	wprowadza	się	wejście	w	życie	tych	
przepisów	z	dniem	1.7.2013	r.,	z	wyjątkiem	implementowanego	z	dniem	1.1.2013	r.	obo-
wiązku	podatkowego	w	transakcjach	wewnątrzwspólnotowych.	

W	ustawie,	w	celu	pełniejszego	dostosowania	do	prawa	unijnego,	wprowadza	się	
zmiany	dotyczące	podstawy	opodatkowania,	które	m.in.	obejmują	doprecyzowanie,	że	
podstawą	opodatkowania	będzie	wszystko,	co	stanowi	zapłatę	otrzymaną	lub	którą	usłu-
godawca	ma	otrzymać	z	tytułu	sprzedaży	od	nabywcy,	usługobiorcy	lub	osoby	trzeciej.

W	ustawie	wprowadza	się	również,	w	celu	realizacji	wyroku	Trybunału	Sprawiedli-
wości	Unii	Europejskiej,	umożliwienie	korekty	podstawy	opodatkowania,	jeżeli	nie	jest	
możliwe	uzyskanie	potwierdzenia	odbioru	faktury	korygującej	przez	nabywcę.	

Zmiany	wprowadzane	w	zakresie	przepisów	dotyczących	odliczania	VAT	mają	na	
celu	pełniejsze	dostosowanie	do	regulacji	unijnych	i	polegają	m.in.	na	wprowadzeniu	
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generalnej	zasady,	według	której	prawo	do	odliczenia	powstaje	w	rozliczeniu	za	okres,	
w	którym	w	odniesieniu	do	nabytych	lub	importowanych	przez	podatnika	towarów	po-
wstał	obowiązek	podatkowy.	

Przedmiotowa	ustawa	w	celu	pełniejszego	dostosowania	do	dyrektywy	porządkuje	
również	przepisy	w	zakresie	przedstawiciela	podatkowego	oraz	wprowadza	dalszą	libera-
lizację	tej	instytucji,	otwierając	tym	samym,	w	moim	przekonaniu,	większej	grupie	przed-
siębiorców	możliwość	świadczenia	usług	przedstawicielskich	podmiotom	zagranicznym.	
Rozwiązanie	to,	upraszczające	obowiązki	administracyjne	tych	podmiotów,	zachęca	do	im-
portowania	poprzez	Polskę	towarów	do	innych	państw	członkowskich.	W	efekcie	powinno	
to	przyczynić	się	do	zwiększenia	dochodów	choćby	z	tytułu	ceł	i	pewnych	innych	korzyści	
dla	krajowych	przedsiębiorców	ze	względu	na	zwiększony	popyt	na	różne	usługi	zwią-
zane	z	takim	importem	(wypowiedzi	na	posiedzeniach	Sejmu;	posiedzenie	Nr	24	w	dniu	
24.10.2012	r.	−	2.	dzień	obrad	−	10	punkt	porządku	dziennego:	Pierwsze	czytanie	rządowe-
go	projektu	ustawy	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	oraz	niektórych	innych	
ustaw,	druk	Nr	805,	podsekretarz	Stanu	w	Ministerstwie	Finansów	–	M. Grabowski).

	Niniejsze	opracowanie	składa	się	z	czterech	części,	które	stanowią	omówienie	naj-
ważniejszych	aktów	normatywnych	związanych	ze	zmianami	VAT,	tj.:	

Część I pt. „Zmiany w zakresie fakturowania oraz zakres pozostałych zmian 
w podatku od towarów i usług od 1.1.2013 r.”.

W	związku	z	koniecznością	implementowania	zmian	wprowadzonych	dyrektywą	
Rady	2010/45/UE	z	13.7.2010	r.	zmieniającą	dyrektywę	2006/112/WE	w	sprawie	wspól-
nego	systemu	podatku	od	wartości	dodanej	w	odniesieniu	do	przepisów	dotyczących	fak-
turowania	Minister	Finansów	wydał	następujące	rozporządzenia:
1)	 z	11.12.2012	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	zwrotu	podatku	niektórym	po-

datnikom,	wystawiania	faktur,	sposobu	ich	przechowywania	oraz	listy	towarów	i	usług,	
do	których	nie	mają	zastosowania	zwolnienia	od	podatku	od	towarów	i	usług;

2)	 z	20.12.2012	r.	w	sprawie	przesyłania	faktur	w	formie	elektronicznej,	zasad	ich	prze-
chowywania	oraz	trybu	udostępniania	organowi	podatkowemu	lub	organowi	kontroli	
skarbowej.
Mając	na	uwadze,	iż	wyżej	wymienione	akty	wykonawcze	wdrażają	wskazane	wy-

żej	przepisy	prawa	unijnego,	w	prawidłowym	odczytaniu	ich	ratio legis pomocne	mogą	
okazać	się	opracowane	przez	Dyrekcję	Generalną	ds.	Podatków	i	Unii	Celnej	w	Komi-
sji	Europejskiej	(TAXUD)	„Uwagi	wyjaśniające	przepisy	dotyczące	fakturowania	VAT	
w	związku	z	Dyrektywą	Rady	2010/45/UE”.	„Uwagi	wyjaśniające”	można	traktować	jako	
(swoisty	podręcznik	po	przepisach	dyrektywy)	praktyczne	narzędzie	służące	wyjaśnieniu	
stosowania	przepisów	dyrektywy	Rady	2006/112/WE	z	28.11.2006	r.	w	sprawie	wspól-
nego	systemu	podatku	od	wartości	dodanej.

Część II nosi tytuł „Inne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług od 
1.1.2013 r.” i	obejmuje	omówienie	ustawy	z	16.11.2012	r.	o	redukcji	niektórych	obcią-
żeń	administracyjnych	w	gospodarce.
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Poprawa	warunków	prowadzenia	działalności	gospodarczej,	zniesienie	lub	ogranicze-
nie	niektórych	barier	administracyjnych	oraz	uproszczenie	przepisów	związanych	z	dzia-
łalnością	gospodarczą	to	główne	cele	ustawy	z	16.11.2012	r.	o	redukcji	niektórych	obcią-
żeń	administracyjnych	w	gospodarce.	

Ustawa	wprowadza	ułatwienia	w	metodzie	kasowej	rozliczenia	VAT	dla	małych	po-
datników.	Nowe	przepisy	znoszą	m.in.	obowiązek	zapłaty	podatku	VAT	przez	małego	
podatnika	w	ciągu	90	dni	(w	rozliczeniach	kasowych),	gdy	kontrahent	będący	czynnym	
podatnikiem	VAT	nie	zapłaci	mu	za	dostarczony	towar	lub	wykonaną	usługę. 

Metodę	kasową	opartą	na	zasadzie	„nie	ma	zapłaty	–	nie	ma	obowiązku	podatkowe-
go”	mały	podatnik	będzie	mógł	zastosować	tylko	w	razie	dokonania	dostawy	towarów	lub	
świadczenia	usług	na	rzecz	podatnika,	zarejestrowanego	jako	podatnik	VAT	czynny.

Wprowadzenie	metody	kasowej	dla	małych	przedsiębiorców	tłumaczy	się	przede	
wszystkim	zabezpieczeniem	przed	nieuczciwymi	kontrahentami.	„Przedsiębiorcy	będą	
mogli	odliczyć	VAT	i	go	zapłacić	dopiero	jak	dostaną	płatność	od	kontrahenta.	To	jest	
podstawowa	korzyć.	Przestaniemy	kredytować	skarb	państwa	–	osoba,	która	ma	doko-
nać	płatności	na	naszą	rzecz,	nie	będzie	mogła	odliczyć	VAT-u.	Wcześniej	pojawiała	się	
pewna	niesprawiedliwość,	która	zostaje	wyeliminowana”	–	przekonuje M. Wozba, Meto-
da	kasowa	to	koniec	kredytowania	budżetu,	bankier.pl,	15.1.2013	r.).

Łatwiejsze	będzie	też	korzystanie	z	ulgi	na	„złe”	długi	w	obszarze	VAT.	Podatnik,	
który	rozliczył	podatek	VAT	od	należności,	której	faktycznie	nie	otrzymał	(tzw.	złe	dłu-
gi),	będzie	mógł	dokonać	korekty	podatku	należnego	po	upływie	150	dni	od	terminu	
płatności.	

W	rozdziale	2	części	II	omawiane	są	zmiany	dotyczące	kasowej	metody	rozliczeń,	
ulg	za	złe	długi,	„kredytu	pod	zwrot	VAT”,	transakcji	transgranicznych,	momentu	po-
wstania	obowiązku	podatkowego	przy	WDT/WNT,	miejsca	świadczenia	usług	wynaj-
mu	środków	transportu	i	przeliczania	kwot	w	walutach	obcych	na	złote	wprowadzone	
do ustawy o VAT.

Rozdział	3	tej	części	przedstawia	informację	zawartą	w	ustawie	z	7.12.2012	r.	o	zmia-
nie	niektórych	ustaw	w	związku	z	realizacją	ustawy	budżetowej,	dotyczącą	przedłużenia	
stosowania	zasad	odliczania	podatku	VAT	od	nabycia	samochodów	osobowych	oraz	in-
nych	pojazdów	samochodowych,	paliwa	do	ich	napędu,	a	także	innych	wydatków	eks-
ploatacyjnych	z	nimi	związanych.

Rozdział	4	części	II	omawia	zmiany	w	zakresie	kas	rejestracyjnych	(zwolnienia,	
wyłączenia	ze	zwolnień)	zawarte	w	rozporządzeniu	Ministra	Finansów	z	29.11.2012	r.	
w	sprawie	zwolnień	z	obowiązku	prowadzenia	ewidencji	przy	zastosowaniu	kas	reje-
strujących.

Część III pt. „Zmiany w podatku od towarów i usług od 1.4.2013 r.” omawia 
ustawę	z	7.12.2012	r.	o	zmianie	ustawy	o	podatku	od	towarów	i	usług	oraz	niektórych	
innych	ustaw.	
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Zmiany zawarte w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania prze-
pisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług do przepisów unijnych.

Ważnym elementem praktycznym i podsumowującym jest część IV pt. „Najważniej
sze zmiany VAT w 2013 i 2014 r. – podsumowanie”.

*  *
*

Publikacja adresowana jest do każdego zainteresowanego problematyką związaną 
z podatkiem VAT. 

Opracowanie uwzględnia materiały Ministerstwa Finansów oraz literaturę przedmio-
tu, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Niewątpliwie najistotniejszą rolę podczas procesu interpretacji prawa podatkowego 
pełni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kompetencje TSUE są 
bardzo rozległe i niezależne od kompetencji sądów krajowych. W szczególności Trybu-
nał jest właściwy do orzekania w kwestii wykładni wspólnotowych przepisów prawnych 
w trybie prejudycjalnym. Należy podkreślić, że działalność Trybunału (w tym wprowa-
dzanie zasad ogólnych prawa unijnego), zapewnia spójność w stosowaniu prawa podat-
kowego. W związku w powyższym można stwierdzić, że w tym znaczeniu Trybunał jest 
instytucją nie tylko stosującą prawo wspólnotowe, ale także współstanowiącą to prawo 
(K. Rutkowska, Problemy implementacji prawa europejskiego do prawa krajowego w po-
stępowaniu przed organami podatkowymi, w: P. Borszowski, A. Huchla, E. Rutkowska-
Tomaszewska (red.), Podatnik versus organ podatkowy. Studia Finansowo-Prawne Nr 2. 
Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS Uniwersytet 
Wrocławski, Wrocław 2011, s. 162).

Warszawa, dnia 1 marca 2013 r.              Józef Wyciślok
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