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Tabela. Przegląd zmian w ustawie o VAT na 2023 r.  
– zestawienie

Lp. Czego dotyczy zmiana Na czym polega zmiana

1 2 3

od 31 grudnia 2022 r.

1. Kasy z elektronicznym zapisem 
kopii

Wydłużono do końca 2023 r. termin ważności potwierdzeń dla kas z elek-
tronicznym zapisem kopii, ale tylko o zastosowaniu specjalnym. W związ-
ku z tym tego rodzaju kasy można kupować jeszcze w 2023 r.

2. Zwrot VAT w terminie 15 dni Uregulowano zasady doręczania pism o przedłużeniu 15-dniowego ter-
minu zwrotu lub jego odmowie na konto w e-Urzędzie.

od 1 stycznia 2023 r.

3. Grupy VAT Wprowadzono nową kategorię podatników VAT. Jest to grupa VAT, któ-
ra została zdefiniowana jako grupa podmiotów powiązanych finansowo, 
ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. Pod-
mioty tworzące taką grupę wspólnie rozliczają VAT jako jeden podatnik.

4. JPK_V7 Szczegółowo uregulowano zasady ewidencjonowania faktur, dokumen-
tów wewnętrznych, a także sprzedaży oznaczanej kodem WSTO_EE. Roz-
szerzono zakres sprzedaży oznaczanej kodem GTU_08. Pozostałe zmiany 
mają charakter doprecyzowujący. 

5. Obniżone stawki VAT Przedłużono stosowanie stawki 0% na żywność w 2023 r. Są to towary wy-
mienione w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Na pozostałe pro-
dukty (gaz, energia, nawozy, paliwo), objęte w 2022 r. tarczą antyinflacyj-
ną, VAT został podwyższony. Od 2023 r. należy stosować takie stawki VAT 
jak przed wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej, czyli 23%, z wyjątkiem 
nawozów, na które VAT wynosi 8%. Ponadto:

	n do 30 czerwca 2023 r. wydłużono stosowanie stawki 0% na darowizny dla 
ofiar wojny w Ukrainie,

	n do końca 2023 r. wprowadzono obniżoną stawkę VAT (8%) na środki popra-
wiające jakość gleby.

6. Korzystanie z KSeF i wystawianie 
faktur ustrukturyzowanych

Umożliwiono nadawanie uprawnień do korzystania z systemu KSeF i wy-
stawiania ustrukturyzowanych faktur przez jednostki wewnętrzne gmin, 
powiatów, województw i przez członków grup VAT.

od 1 lutego 2023 r.

7. Zwolnienie z obowiązku posiada-
nia kas fiskalnych 

Zlikwidowano możliwość korzystania ze zwolnień z obowiązku ewiden-
cjonowania obrotu na kasie przez myjnie samochodowe, w tym również 
samoobsługowe. Od 1 lutego 2023 r. muszą obowiązkowo prowadzić ewi-
dencję obrotu na kasie. 

od 13 lutego 2023 r.

8. Zapłata VAT od nabycia we-
wnątrzwspólnotowego paliwa

Zlikwidowano możliwość wydłużenia terminu zapłaty VAT od wew-
nątrzwspólnotowego nabycia paliw poza procedurą zawieszenia akcyzy.

od 1 kwietnia 2023 r.

9. SLIM VAT 3 – uproszczenia w roz-
liczeniu VAT

Z projektu ustawy zmieniającej wynika, że zostaną wprowadzone zmia-
ny, które ułatwią stosowanie dotychczas obowiązujących przepisów m.in. 
w zakresie odliczania VAT od WNT, ustalania proporcji, korekty rocznej, 
zwrotu VAT w terminie 15 dni, wystawiania dokumentów kasowych.
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Zostaną także uregulowane zasady rozliczeń korekt wynikające obec-
nie z wytycznych organów podatkowych, np. dotyczące stosowania kur-
sów walut do faktur korygujących, korekty wewnątrzwspólnotowej do-
stawy oraz sprzedaży na rzecz podróżnych po otrzymaniu wymaganych 
dokumentów.

Podniesione zostaną również limity, od wysokości których zależą upraw-
nienia podatników do rozliczeń kwartalnych, pełnego odliczenia VAT, je-
śli stosują proporcję.

od 1 lipca 2023 r.

10. Ewidencje prowadzone przez 
członków grupy VAT

Wprowadzono obowiązek wysyłania co miesiąc ewidencji czynności 
dokonywanych między członkami grup VAT. Ewidencje będą wysyłane 
przez członków grup VAT w formacie JPK do 25. dnia każdego następne-
go miesiąca. 

2022  Zmiany od 31 grudnia 2022 r. – omówienie

+/– 1. Wydłużenie terminu ważności potwierdzeń dla kas 
z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym
PRZED ZMIANĄ  Podatnicy mogą sprzedawać kasy, które mają ważne potwierdzenia o spełnieniu przez nie 

wymaganych przepisami funkcji, kryteriów i warunków technicznych. Dla kas z elektronicznym zapisem kopii waż-
ność tych potwierdzeń miała się zakończyć 31 grudnia 2022 r. – bez względu na rodzaj tych kas (o zastosowaniu 
ogólnym albo specjalnym).

PO ZMIANIE  Ustawodawca wydłużył termin ważności potwierdzeń, ale tylko dla kas z elektronicz-
nym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym. Według definicji wskazanej w rozporządzeniu w sprawie kas 
rejestrujących kasy specjalne to takie, których kons trukcja i program pracy uwzględniają ich szczególne za-
stosowanie i spełniają szczególne wymagania techniczne (kryteria i warunki techniczne) dla kas związane 
ze szczególnymi formami obrotu lub sprzedaży określonych towarów i usług lub potrzebą współpracy kasy 
z innymi urządzeniami niezbędnymi do stosowania w danym rodzaju działalności. Do kas specjalnych zali-
czamy kasy:

	n przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób oraz ich bagażu podręcz-
nego taksówkami,

	n przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży leków, z funkcją rozliczania recept refundowanych,
	n przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego,
	n rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie,
	n przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy sprzedaży towarów i usług w wolnych obszarach celnych 

lub składach celnych,
	n umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Okres obowiązywania potwierdzeń dla tego rodzaju kas wydłużono z mocy prawa do 31 grudnia 2023 r. Nie 
trzeba występować o ich przedłużenie. W 2023 r. podatnicy nie kupią już kasy fiskalnej z elektronicznym za-
pisem kopii o przeznaczeniu ogólnym. Mogą kupić wyłącznie kasę online. Natomiast podatnicy, którzy już 
używają takich kas, nabytych przed 1 stycznia 2023 r., mogą to robić nadal. Nie są zobowiązani do ich wy-
miany na kasy online. 
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KOMENTARZ  Zmianę należy ocenić pozytywnie, gdyż jeszcze przez rok będą dostępne w sprzedaży 
kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym. Minusem tego rozwiązania jest ogranicze-
nie tej decyzji tylko do kas specjalnych.

PODSTAWA PRAWNA:

	 	● art. 145a ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

+/– 2. Doręczanie pism o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu na 
konto w e-Urzędzie Skarbowym
PRZED ZMIANĄ  Ze względu na krótki czas, jaki ma urząd skarbowy na rozpatrzenie wniosku podatnika 

o zwrot VAT w terminie 15 dni od dnia złożenia JPK_V7, obowiązują specjalne zasady, kiedy nieodebrane posta-
nowienie o przedłużeniu terminu zwrotu lub decyzji o odmowie zwrotu należy uznać za doręczone. W art. 87  
ust. 6j ustawy o VAT określono te zasady i zależą one od sposobu realizacji doręczeń. Wśród wymienionych 
w tym przepisie metod realizacji doręczeń brakowało dostępnej już metody doręczania pism za pośrednictwem 
konta w e-Urzędzie Skarbowym, mimo że obecnie użytkownik konta w e-Urzędzie Skarbowym może wyrazić 
zgodę na doręczanie na to konto pism wydawanych przez organy KAS. 

PO ZMIANIE  Artykuł 87 ust. 6j ustawy o VAT dotyczący doręczania postanowień o przedłużeniu 
15-dniowego terminu zwrotu albo decyzji o odmowie tego zwrotu został dostosowany do nowej formy do-
ręczeń na konto w e-Urzędzie Skarbowym. Dlatego gdy postanowienia o przedłużeniu 15-dniowego termi-
nu zwrotu albo decyzji o odmowie dokonania zwrotu różnicy podatku w tym terminie nie zostaną podjęte 
w terminie 4 dni od dnia umieszczenia ich na koncie w e-Urzędzie Skarbowym, a podatnik wyraził zgodę na 
taki sposób doręczeń pism, doręczenie będzie uznane za dokonane z upływem terminu tych 4 dni.

KOMENTARZ  Zmianę należy ocenić pozytywnie, gdyż pozwoli również doręczać na konto użytkowni-
ka w e-Urzędzie Skarbowym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu lub decyzje o odmowie zwrotu. 
Wymaga to jednak od podatnika, który wnioskuje o taki zwrot, regularnego sprawdzania swojego konta. Od 
daty, kiedy pismo uznajemy za doręczone, liczone są terminy na złożenie zażaleń czy odwołań. 

PODSTAWA PRAWNA:

	 	● art. 87 ust. 6j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2707

2023  Zmiany od 1 stycznia 2023 r. – omówienie

+ 3. Grupa VAT
PRZED ZMIANĄ  Do końca 2022 r. kilka firm powiązanych ze sobą nie mogło rozliczać się wspólnie  

z VAT-u jako jeden podatnik. Powodowało to, że dokonywane między nimi czynności podlegały opodatko-
waniu VAT i najczęściej musiały być dokumentowane fakturami. Ponadto każdy z podatników musiał odręb-
nie prowadzić ewidencję VAT oraz przesyłać pliki JPK_V7.

PO ZMIANIE  Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT została wprowadzona nowa kategoria podatni-
ków VAT. Jest to grupa VAT, która została zdefiniowana jako grupa podmiotów powiązanych finansowo, eko-
nomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT. 

1. Podmioty mogące utworzyć grupę VAT
Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

1)   posiadający siedzibę na terytorium kraju lub




