UZASADNIENIE

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.1221 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 62).
Zmiana ustawy wprowadza tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota
tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki
sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na
rachunek rozliczeniowy (lub SKOK) dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast
pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny
rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.
Powyższe powoduje konieczność wprowadzenia zmian we wzorach deklaracji dla podatku od
towarów i usług:
-

VAT-7(17),

-

VAT-7K(11),

-

VAT-8(8),

-

VAT-9M(7),

oraz objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług.
W związku z tym proponuje się zastąpienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.
2273) nowym rozporządzeniem z następującymi załącznikami wzorów deklaracji:
- VAT-7(18) stanowi załącznik nr 1,
- VAT-7K(12) stanowi załącznik nr 2,
- VAT-8(9) stanowi załącznik nr 4 oraz
- VAT-9M(8) stanowi załącznik nr 5.
Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług stanowią załącznik nr 3 do
projektowanego rozporządzenia.
Do wzorów VAT-7(18) i VAT-7K(12) wprowadzono następujące zmiany:
1) W części E Obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu:


dodano nową pozycje 58 z opisem: "na rachunek VAT”.

2) W części F Informacje dodatkowe:


dodano nową komórkę 67 z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego,
o którym mowa w art. 108 d ustawy”,

 dodano nową komórkę 68 z opisem: „Podatnik wnioskuje o zwrot podatku na rachunek VAT”.

3) W części G Informacja o załącznikach:


Usunięto informacje o liczbie załączników VAT-ZD.

4) Usunięto blok H Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i blok I Adnotacje urzędu
skarbowego.
5) Wprowadzono nowy blok H Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
Usunięte informacje są zbędne w przypadku obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej.

Do wzorów VAT-8(9) i VAT-9M(8) wprowadzono następujące zmiany:
1) Wprowadzono nowy blok D Informacje dodatkowe z opisem: „Podatnik korzysta z obniżenia
zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108 d ustawy”,
2) Usunięto blok D Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika i blok E Adnotacje
urzędu skarbowego.
3) Wprowadzono nowy blok E Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
Usunięte informacje są zbędne w przypadku obowiązku składania deklaracji w formie elektronicznej.

W deklaracjach uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające
i redakcyjne.
Do ww. zmian dostosowano OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD
TOWARÓW I USŁUG.
W projektowanym rozporządzeniu umieszczono przepis umożliwiający stosowanie nie dłużej niż
do rozliczenia za wrzesień 2018 r. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz
z objaśnieniami, określonych w załącznikach nr 1, 45 do rozporządzenia z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz.2273) oraz nie
dłużej niż do rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r. wzoru deklaracji dla podatku od towarów
i usług określonego w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia.
Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie ustawy
z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), tj. na 1 lipca 2018 r. Proponowany termin wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, ponieważ
nie powoduje negatywnych skutków dla podatników.
Zmiany wprowadzone we wzorach deklaracji mają na celu z dostosowania deklaracji do
mechanizm podzielonej płatności, de facto aktualizacja formularzy podatkowych nie ma wpływu
na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony z chwilą jego przekazania do uzgodnień z
członkami Rady Ministrów, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Materia objęta przedmiotowym projektem rozporządzenia pozostaje w gestii państw
członkowskich i nie podlega harmonizacji.

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie podlega
notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia ujęty jest w Wykazie prac legislacyjnych dotyczącym projektów
rozporządzeń Ministra Finansów (poz.658), sporządzonym stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

