UZASADNIENIE
Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w związku ze
zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649).
Pozostałe zmiany we wzorach mają charakter porządkowy.
W projekcie rozporządzenia określono wzory deklaracji podatkowych: deklaracji dla podatku
od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT10), o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz
deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka
transportu (VAT-11), o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy, stanowiącej załącznik nr 2 do
rozporządzenia, uwzględniające zmiany wprowadzone ww. ustawą z dnia 10 września 2015 r.
Wzory VAT-10(5) i VAT-11(5) został oparty na dotychczasowych wzorach określonych na
podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wzorów
deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji
wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz. U. z 2015 r. poz. 306).
Do ww. wzoru wprowadzono następujące zmiany:
1.

W główce deklaracji VAT-10(4) „Miejsce składania”: usunięto dotychczasową informację i
zastąpiono ją informacją w brzmieniu: „Urząd skarbowy właściwy ze względu na adres
siedziby podatnika, jeżeli podatnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną
niemającą osobowości prawnej, lub urząd skarbowy ze względu na miejsce zamieszkania,
jeżeli podatnik jest osobą fizyczną”.
Zmiana ta wynika ze zmiany art. 3 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzonej
ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw. Zgodnie z ww. zmianą do określenia właściwości miejscowej
naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała
zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj.
właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego dla osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adres siedziby

2.

3.

podatnika, a dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy
prowadzą działalność gospodarczą czy nie).
W pouczeniu deklaracji VAT-10(4) zaktualizowano dane publikacyjne dotyczące ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zamiast Dz.U. z
2012 r. poz. 1015, z późn. zm. został powołany Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.
W części D zmieniono nazwę z „Oświadczenie podatnika lub osoby reprezentującej
podatnika” na „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz
wprowadzono nowy zapis w pouczeniu, którego tekst umieszczono na końcu wzoru, tj.:

„Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie
grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

4.

Zmiana ta wynika ze stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, że ww. oświadczenie nie
ma charakteru prawnie relewantnego z punktu widzenia odpowiedzialności karnej
konstytuowanej przez Kodeks karny skarbowy.
Ponadto z poz. „Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”
usunięto wyraz „(i pieczątka)”. Biorąc pod uwagę, że we wzorze znajduje się nazwa
podatnika oraz imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, wymaganie
pieczątki jest zbędne.
W deklaracji VAT-10(4) i VAT-11(4) części A. Miejsce i cel składania deklaracji:
w poz. 6: „Cel złożenia formularza” – w przypisie do kwadratu 2 usunięto wyrazy:
„podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej
wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty” i dodano dane
publikacyjne ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).
Zmiana wynika z nowelizacji, ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa,
która znosi obowiązek dołączenia uzasadnienia przyczyn złożonej korekty deklaracji.

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono również zapis umożliwiający wykorzystanie
wzorów deklaracji określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r.
w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług dotyczących
transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu w brzmieniu
dotychczasowym do rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji, w stosunku do których
obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.
Wejście w życie projektu rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie
ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 613), tj. na 1 stycznia 2016 r. Proponowany termin wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, ponieważ
nie powoduje negatywnych skutków dla podatników.
Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji,
zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz.
979), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej
Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji,
w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

