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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie dostosowuje wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i
VAT-9M oraz Objaśnień do deklaracji w związku z wprowadzeniem nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej
płatności.
Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w 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.2018 poz.
62).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Określenie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz Objaśnień do
deklaracji.
Jednolity wzór deklaracji ułatwi podatnikom podatku od towarów i usług wykonywanie obowiązku podatkowego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
1. Podatnicy podatku
od towarów i usług,
tzw. podatnicy VAT
składający deklaracje
VAT-7, VAT-7K,
VAT-8, VAT-9M.

Wielkość
1. Liczba podatników VAT
czynnych wg stanu na
koniec 2016 r. - 1 789 392

Źródło danych
1. Dane własne : hurtownia
danych SPR VAT wg stanu
na dzień 13.11.2017 r.

Oddziaływanie
1. Podatnicy decydujący
się na stosowanie metody
podzielonej płatności będą
zobowiązani do
podzielenia płatności za
dostarczone towary lub
wyświadczone usługi na
kwotę, która wpłacana jest
przez nabywcę na konto
dostawcy lub usługodawcy
oraz kwotę podatku VAT,
która trafia bezpośrednio
na rachunek VAT.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami.
Projekt zostanie przekazany do 13 partnerów społecznych, tj. Business Centre Club, Fundacją Rozwoju Rachunkowości w
Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Krajową Izby Doradców Podatkowych, Krajową Izbą Gospodarczą,
Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Konfederacją Lewiatan, Krajową Radą Radców Prawnych, Polską Radą Biznesu,
Polską Izbą Handlu, Polską Izbą Biur Rachunkowych, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacją Przedsiębiorców
Polskich.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
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Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Z uwagi na charakter projektowanych zmian, wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało
wpływu na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
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Łącznie (0-10)

(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, Z uwagi na charakter projektowanych przepisów rozporządzenia, nie przewiduje się wpływu
w tym wskazanie
projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie
źródeł danych i
przedsiębiorców.
przyjętych do obliczeń
założeń
Niemierzalne

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych
w rozporządzeniu.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 lipca 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak

