
Czekają nas kolejne 
zmiany w przepisach 
o VAT (cz. 1)

marzec 2018

Resort finansów 
przygotował kolejną 
obszerną nowelizację 
przepisów o podatku  
od towarów i usług.  
Ma ona na celu dalsze 
uszczelnienie systemu 
podatkowego. 
Datowany na 13 lutego 
projekt ma wejść 
w życie 1 lipca 2018 
roku.

Nowe przepisy wprowadzają wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmioto-
wego w VAT (zwolnienie dotyczące wysokości obrotów przysługujące do 200 tys. zł 
rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników. Projektowane zmiany polegają na 
rozszerzeniu katalogu podatników, do których nie stosuje się zwolnienia podmiotowego na 
podatników dokonujących dostaw niektórych kategorii towarów w związku z zawarciem 
umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednocze-
snej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby 
środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Ma to 
dotyczyć m.in. sprzedaży internetowej lub telefonicznej. Wyłączenie dotyczy wybranych 
kategorii towarów szczególnie wrażliwych na oszustwa, sklasyfikowanych według Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 26-28 (m.in. sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, RTV i AGD). Wyłączenie ma też dotyczyć podatników świadczących usługi 
ściągania długów oraz faktoringu.

Od 1 stycznia 2017 r. naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu z rejestru podatni-
ków VAT podatników, którzy m.in. składali przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwarta-
ły deklaracje, w których nie wykazali sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami 
podatku do odliczenia. Analogicznie sytuacja wygląda z wykreślaniem z urzędu z rejestru 
jako podatnika VAT UE. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy podmiot złoży 
za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia 
towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Dotychczas były jednak wątpliwości 
czy dotyczy to tylko złożenia tzw. deklaracji zerowych, czyli takich, w których nie została 
wykazana ani sprzedaż, ani zakupy. Po zmianie przepisu nie będzie już wątpliwości,  
że dotyczy to wyłącznie deklaracji „zerowych”. 

I.  Duża grupa podatników straci prawo 
do zwolnienia podmiotowego z podatku 

II.  Wykreślenie z rejestru tylko gdy 
podatnik przez dłuższy czas składa 
deklaracje zerowe



V. Będą sankcje za ewidencjonowanie 
faktur bez podanego NIP podatnika 
Resort finansów chce też wprowadzić sankcję za ujmowanie w ewidencji zakupów faktur VAT, które 
nie zawierają NIP podatnika. Sankcja będzie polegała na doliczeniu do podatku, który podatnik ma 
zapłacić 100% podatku wykazanego na takiej fakturze (organ ustala tzw. dodatkowe zobowiązanie 
podatkowe). Sankcja nie będzie stosowana wobec osób fizycznych, jeśli grozi im za takie postępo-
wanie odpowiedzialność za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W ten sposób resort finansów 
chce zapobiegać ujmowaniu w ewidencji wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą 
podatnika (wydatków prywatnych).
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Niniejszy materiał  
nie stanowi  

wyczerpującej  
informacji podatkowej,  

ani nie stanowi  
opinii podatkowej.  
Przed  podjęciem  

jakichkolwiek decyzji 
prosimy o zasięgnięcie  

szczegółowej porady 
podatkowej.
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III.  Nowy podatnik będzie mógł złożyć kaucję 
gwarancyjną dopiero po roku działania 

IV.  Fakturę do paragonu będzie można 
wystawić tylko gdy na paragonie  
jest NIP podatnika 

Projekt zakłada wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej przez podmioty nowo powstałe. 
Powodem tej zmiany mają być sygnały dotyczące składania kaucji gwarancyjnej przez nowopowsta-
łe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT. Umieszczenie ich w wykazie podmiotów, 
które złożyły kaucje ma je uwiarygadniać i ułatwiać działanie karuzeli. Zaproponowano w związku 
z tym dodanie do ustawy nowego warunku. Złożenie kaucji gwarancyjnej byłoby możliwe dopiero 
wówczas, gdy podatnik przez co najmniej 12 miesięcy składałby deklaracje VAT, czyli działałby jako 
podatnik VAT czynny przez co najmniej 1 rok przed wpisaniem do wykazu. Nowe przepisy nie 
miałyby jednak zastosowania do tych podmiotów, które w dniu wejścia ich w życie już byłyby 
wpisane do wykazu.

Po zmianie przepisów niemożliwe ma być wystawienie faktury na podstawie paragonu, który nie 
zawiera NIP podatnika. Resort finansów chce w ten sposób wyeliminować zjawisko wystawiania 
faktur do paragonów pozostawionych przez inne osoby niż podatnik. Jako że obecnie nie wszystkie 
kasy mają możliwość wprowadzenia NIP przepis ma dotyczyć tylko tych paragonów, które wystawia-
ne są w kasach umożliwiających wpisanie NIP. Ma też nie dotyczyć paragonów wystawionych przed 
wejściem nowelizacji w życie. Jeśli jednak podatnik będzie miał taki obowiązek a się do niego nie 
zastosuje groziła będzie mu sankcja. Fiskus będzie mu mógł doliczyć do płaconego podatku 100% 
VAT wykazanego w fakturze wystawionej na podstawie paragonu bez numeru NIP. Sankcja nie będzie 
stosowana wobec osób fizycznych, jeśli grozi im za takie postępowanie odpowiedzialność za 
wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.


