
 

 

 
 

 

 
  

Warszawa, 23 lutego 2022 r. 
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Pan 

Artur Soboń 

Sekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów   

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do zawiadomienia o prowadzeniu prekonsultacji podatkowych pakietu zmian do ustawy 

o podatku od towarów i usług, tzw. Slim VAT3, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.  

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Uwagi do propozycji uproszczeń w ustawie o podatku od towarów i usług, tzw. Slim VAT3 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uwagi do propozycji uproszczeń w ustawie o podatku od towarów i usług, tzw. Slim VAT3 

 

1. Zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących (nowy art. 31b ustawy o VAT) 

W proponowanych zmianach ogłoszonych w ramach prekonsultacji, przedstawiono treść 

projektowanego art. 31b ust. 2 ustawy o VAT: ,,W przypadku gdy podstawa opodatkowania określona 

w walucie obcej uległa zwiększeniu, przeliczenia na złote podatnik dokonuje według kursu średniego 

danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający 

dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Podatnik może wybrać 

sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez 

Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna 

zwiększenia podstawy opodatkowania; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się 

z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Przepisu zdanie pierwsze i drugie nie 

stosuje się do przeliczenia kwot podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej w wystawionej, 

przed powstaniem obowiązku podatkowego, fakturze korygującej do faktury, dla której podatnik 

zastosował zasady przeliczenia podstawy opodatkowania określonej w walucie obcej zgodnie z art. 31a 

ust. 2.” 

Odniesienie się do „dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia 

podstawy opodatkowania”, jest mało precyzyjne i nie odzwierciedla dotychczasowej praktyki 

orzeczniczej.  

Ustalenie dnia, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania może być dla 

podatnika znacznym utrudnieniem. Co więcej nieprecyzyjność określenia tego momentu w znaczny 

sposób zwiększa ryzyko potencjalnego błędu. Oczywistym jest to, że podatnik jest zobowiązany do ujęcia 

faktury korygującej in plus we właściwym okresie rozliczeniowym, ale poszukiwanie tego konkretnego 

dnia, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania byłoby nadmiernym 

obciążeniem.   

W przypadku faktur korygujących in plus, znaczącym uproszczeniem byłoby umożliwienie zastosowania 

kursu średniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. 

Odmienne zasady mogłyby mieć zastosowanie jedynie wówczas, gdy faktura korygująca jest wystawiana 

z uwagi na stwierdzony błąd (pomyłkę) w wystawionej fakturze - wtedy podatnik byłby uprawniony do 

użycia kursu średniego zastosowanego w pierwotnym rozliczeniu. 

W związku z powyższym, postulujemy o skonstruowanie przepisu art. 31b ust. 2 Projektu w sposób, 

w którym przeliczenie kursu dokonane byłoby na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia 

faktury korygującej.   

W proponowanych zmianach ogłoszonych w ramach prekonsultacji, przedstawiono treść 

projektowanego art. 31b ust. 5 ustawy o VAT: ,,W przypadku gdy podatnik podatku od wartości dodanej 

udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych w danym 

okresie na rzecz podatnika, u którego te dostawy stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

przeliczenia na złote podatnik może dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury 

korygującej. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu 

wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień 

wystawienia faktury; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu 

wymiany każdej z nich względem euro.” 

Zakładając, że celem projektowanych zmian jest przybliżenie zasad wystawiania faktur korygujących 

zbiorczych w obrocie krajowym i zagranicznym, postulujemy usunięcie zastrzeżenia o konieczności 

udzielenia opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych w danym 

okresie na rzecz podatnika, u którego te dostawy stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.  

 

2. Zasady zaokrąglania proporcji VAT (art. 90 ust. 10 pkt 1 i ust. 12 ustawy o VAT) 

W naszej ocenie propozycja, aby pozostawić dotychczasowy mechanizm postępowania i ograniczenie 

w zaokrągleniu proporcji do 100% w sytuacji, gdy proporcja przekroczyła 98%, nie rozwiązuje 

dotychczasowych problemów. Proponowane brzmienie art. 90 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT pozwoli na 

uznanie, że proporcja wynosi 100%, co oznacza pełne prawo do odliczenia, jeśli przekroczyła ona 98%, 

a jednocześnie kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej 

proporcji, w skali roku była mniejsza niż 10 000 zł. 

Uważamy, że podatnicy dokonujący sprzedaży zwolnionej i opodatkowanej powinny być „premiowani” 

możliwością odliczenia wyższych kwot podatku w sytuacji, gdy obliczona przez nich proporcja wyniesie 

ponad 98%. Tym samym w takim przypadku należałoby uznać, że proporcja odliczenia wynosi po prostu 

100%. Proporcja przekraczająca 98% oznacza, że dla danego podatnika sprzedaż zwolniona ma charakter 

marginalny i dodatkowy. 

Art. 173 ust. 2 lit. e dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej1 pozwala państwom członkowskim postanowić, że w przypadkach gdy 

VAT, który nie podlega odliczeniu przez podatnika, jest nieznacznej wartości, będzie on uważany za 

zerowy. Nie wymaga więc dwustopniowego warunku.  

 

3. Korekta wynikająca z różnicy między wstępną i ostateczną proporcją odliczenia (nowy art. 91 

ust. 1a ustawy o VAT) 

W naszej ocenie wprowadzenie opcji rezygnacji z dokonania korekty rocznej w przypadku różnicy 

pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną, która nie przekracza 2 punktów procentowych, jest 

propozycją wartą wprowadzenia i korzystną dla podatników. 

 
1 Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1 ze zm. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Postulujemy jednak, aby zrezygnować z ograniczającego możliwość zastosowania proponowanej 

regulacji warunku, aby kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu nie przekraczała 10 000 

zł. Wprowadzanie limitu 10 000 zł jest w naszej ocenie działaniem niezrozumiałym i ograniczającym krąg 

podatników, którzy będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania. Dlatego też rezygnacja z tego warunki 

zapewni to jednakowe przesłanki niestosowania korekty rocznej zarówno przez podatników, u których 

proporcja ostateczna jest wyższa, jak i tych, u których będzie ona niższa od proporcji wstępnej. 

 

4. Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej (art. 108a ust. 6 ustawy o VAT i art. 62b ust. 2 pkt 4a 

Prawa bankowego) 

Rozwiązanie zaproponowane w nowym art. 108a ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT skutkujące uwolnieniem się 

od odpowiedzialności solidarnej w razie dokonania „płatności na rachunek VAT podatnika będącego 

instytucją finansową wskazaną w umowie o nabyciu wierzytelności zawartej między tą instytucją 

finansową a dostawcą lub nabywcą” jest ujęte zbyt wąsko. W Projekcie wskazano, że ma ono dotyczyć 

„sytuacji zmiany przez podatnika faktora, tj. po zawarciu porozumienia (umowy) pomiędzy faktorami 

a klientem, prowadzącego do zmiany wierzyciela wierzytelności wynikających z umowy dostaw towarów 

lub świadczenia usług przez dostawcę, objętych umową faktoringu”. 

Uważamy, że nie ma uzasadnienia ograniczenie możliwości wyłączenia odpowiedzialności solidarnej do 

przypadku, gdy płatność jest dokonywana na rachunek VAT „instytucji finansowej”. Dlatego  

proponujemy, aby nie wprowadzać w ogóle takiego pojęcia i nowej regulacji nadać jak najszerszy zakres 

zastosowania.  

Dlatego postulujemy, aby w nowym art. 108a ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT odnieść się po prostu do 

„podatnika wskazanego w umowie o nabyciu wierzytelności zawartej z dostawcą lub nabywcą”. 

Umożliwi to rozszerzenie nowej możliwości wyłączenia odpowiedzialności solidarnej na umowy, których 

stroną nie jest przedsiębiorstwo faktoringowe, lecz każdy inny podmiot zawierający umowę przelewu 

wierzytelności lub inną umowę skutkującą takim przelewem.  

 

5. Zmiany dotyczące dodatkowego zobowiązania podatkowego (art. 112b ustawy o VAT) 

Projekt nowelizacji art. 112b ust. 1-2a ustawy o VAT przewiduje odstąpienie od stosowania sankcji VAT 

tylko w przypadku wystąpienia łącznie dwóch przesłanek: 

• zaistnienia szczególnych okoliczności, z których można wywnioskować, że podatnik działał z należytą 

starannością, jakiej można było od niego oczekiwać w danej sytuacji, oraz  

• pod warunkiem, że nieprawidłowość nie skutkowała uszczupleniem należności z tytułu podatku lub nie 

może skutkować uszczupleniem tej należności. 

Proponowana zmiana ma być reakcją ustawodawcy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE [dalej: 

TSUE] z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna, gdzie wskazano, że automatyzm 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

nakładania przez polskie organy podatkowe sankcji przewidzianej w art. 112b oraz 112c ustawy o VAT 

narusza zasadę proporcjonalności oraz art. 273 Dyrektywy VAT. 

Proponowany przepis art. 112b ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT wskazuje, że jedną z przesłanek, które 

obligatoryjnie muszą wystąpić, żeby można było odstąpić od stosowania sankcji jest to, aby stwierdzona 

w danej sprawie nieprawidłowość „nie skutkowała uszczupleniem należności z tytułu podatku lub nie 

mogła skutkować uszczupleniem tej należności”.  

Na gruncie obowiązujących obecnie przepisów sankcję można zastosować tylko w przypadku, gdy 

nastąpiło, bądź mogło nastąpić uszczuplenie należności podatkowej na skutek zaniżenia zobowiązania, 

zawyżenia kwoty zwrotu, zawyżenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do 

przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, bądź wykazania w deklaracji kwoty zwrotu (lub 

nadwyżki) zamiast kwoty zobowiązania.  

Tak więc zwolnienie ze stosowania sankcji w sytuacjach, gdy nie wystąpiło nawet narażenie na 

uszczuplenie jest w świetle obecnie obowiązujących przepisów niemożliwe – bowiem w takim przypadku 

nie ma nawet możliwości zastosowania sankcji VAT. Tymczasem Projektodawca proponuje ograniczenie 

możliwości stosowania sankcji w odniesieniu do sytuacji, które i tak nie wchodzą w zakres tej sankcji. 

Proponowany przepis zatem jest błędnie sformułowany i nie wprowadza realnych zmian obecnie 

obowiązujących przepisów. 

Co więcej, w Projekcie wskazano, że zwolnienie z sankcji (oprócz omówionego wyżej warunku braku 

wystąpienia uszczuplenia) może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, 

z których można wywnioskować, że podatnik działał z należytą starannością, jakiej można było od niego 

oczekiwać w danej sytuacji. 

Projektodawca w sposób nieprecyzyjny, a w efekcie nieprawidłowy określa zatem również drugą 

przesłankę, która musi wystąpić, aby możliwe było odstąpienie od sankcji. Zgodnie z Projektem – muszą 

wystąpić „szczególne okoliczności”, z których „można” wywnioskować, że podatnik „działał z należytą 

starannością”, jakiej „można było od niego oczekiwać” „w danej sytuacji”.  

Tak określone przesłanki będą wysoce nieprecyzyjne, a ich oceny będzie dokonywał organ podejmujący 

decyzję o zastosowaniu sankcji. Jeśli wziąć pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z analizą 

należytej staranności przez podatników, którzy zostali wmanewrowani w karuzelę podatkową, to jest 

wysoce prawdopodobne, że tak sformułowany przepis wyłączający zastosowanie sankcji pozostanie 

w praktyce martwą regulacją. 

Może dojść do sytuacji, gdzie w analogicznych stanach faktycznych organy będą wydawać całkowicie 

rozbieżne rozstrzygnięcia, co zmniejszy zaufanie obywateli do organów podatkowych, zwiększy 

niepewność co do wykładni nowych przepisów, a także nie zmniejszy represyjnego charakteru sankcji. 

Organy w uzasadnieniach swoich rozstrzygnięć mogą zasłaniać się właśnie brakiem precyzyjności 

nowych przepisów oraz faktem, że to do organu należy ocena, czy można zastosować zwolnienie 

z sankcji. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Odnośnie kwestii zmniejszenia wysokości sankcji określonej w art. 112b ust. 2a z 15% na 5%, oraz 

określonej w art. 112b ust. 2 z 20% na 10%, należy wskazać, że powyższe zmiany są niewystarczające do 

zapewnienia realizacji zasady proporcjonalności oraz zgodności polskich przepisów z orzecznictwem 

TSUE.  

Nowelizacja pozostawia karanie podatnika, w przypadku dokonania korekty rozliczeń zgodnej 

z ustaleniami organu podatkowego (bez potrzeby wydawania decyzji podatkowej). Podatnik, mimo 

zmniejszenia stawki sankcji nadal będzie karany w sytuacji dokonanie dobrowolnej korekty rozliczeń 

zgodnej ze stanowiskiem organu podatkowego.  

Jak wynika z wyroku TSUE w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna oraz orzecznictwa sądów 

administracyjnych, istota sankcji sprowadza się do tego, że powinna dotyczyć tylko takich podatników 

i tylko takich spraw, w których doszło do oszustwa, i zostało ono udowodnione. Sankcja ma być pewną 

dolegliwością o charakterze prewencyjnym, zniechęcającym podatników świadomie dopuszczających się 

nadużyć.  

Proponowane zmiany nie dają możliwości dostosowania kwoty sankcji do konkretnych okoliczności 

danej sprawy i nadal powodują automatyczne stosowanie sankcji (przy czym jedynie przewidują jej 

zmniejszenie w przypadku korekty związanej z kontrolą). Nie można stwierdzić, aby zmiana kwoty sankcji 

z 15% do 5% oraz z 20% do 10% czyniła zadość wymogom TSUE, zdaniem którego powinna istnieć 

możliwość miarkowania i indywidualizowania sankcji przez organy podatkowe. Zatem proponowane 

regulacje nadal nie są zgodne z zasadą proporcjonalności oraz Dyrektywą 112. 

 

6. Zmiany w zakresie art. 42 ustawy o VAT – zmiana ust. 12 i ust. 12a 

12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem terminu do 

złożenia deklaracji podatkowej za: 

1) okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za 

ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za następny okres 

rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem 

terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2; 

2) okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za 

ten okres; podatnik może wykazać tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 w dwóch 

kolejnych okresach rozliczeniowych ze stawką, o której mowa w ust. 1, jeżeli przed upływem terminu 

do złożenia deklaracji podatnik za te okresy posiada dowody, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

W przeciwnym wypadku, podatnik wykazuje dostawę z właściwą stawką krajową w deklaracji za trzeci 

kolejny okres rozliczeniowy. 

12a. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 

po upływie wskazanych w tym przepisie terminów upoważnia podatnika do wykazania 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, 

oraz informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał dowody, o których mowa w ust. 1 pkt 2. dostawa ta została dokonana, i dokonania 

korekty deklaracji podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 

ust. 1. 

Uzasadnienie: w związku z uszczelnieniem zasad rozliczeń WDT (implementacja tzw. pakietu quick fix z 

dniem 1 lipca 2020 r.) oraz pozytywną postawą Ministerstwa Finansów względem wydłużania terminów 

do stosowania preferencyjnych stawek VAT w transakcjach międzynarodowych postuluje się wydłużenie 

terminów do stosowania preferencyjnych stawek VAT w transakcjach międzynarodowych, tj.  (i) 

wydłużenie terminu do otrzymania dowodów potwierdzających możliwość stosowania 0% stawki VAT  

przy WDT do trzech miesięcy a także (ii) umożliwienie rozliczenia transakcji ze stawką 0% VAT w ramach 

ww. okresu na bieżąco (w momencie otrzymania dokumentów) a nie poprzez korektę deklaracji. 

Praktyka pokazuje, że dwa miesiące to czasem zbyt krótko, by uzyskać stosowne dowody. Zmiana 

z pewnością przyczyni się do odformalizowania rozliczeń podatkowych w tym zakresie. 

 

7. Art. 42 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług  

Zgodnie z art. 42 ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT stawka 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 

nie ma zastosowania, jeżeli złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych 

dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 

100 ust. 8, lub została złożona z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 100 ust. ust. 3 pkt 1, 

- chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego. 

Uzasadnienie: 

Brzmienie tego artykułu powoduje, że w sytuacji gdy dochodzi z różnych powodów np. technicznych do 

opóźnienia w złożeniu deklaracji statystycznej VAT UE, to konsekwencje niespełnienia warunku złożenia 

deklaracji w terminie są niewspółmierne do uchybienia. 

W szczególności jeśli nie ma wątpliwości co do istoty transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów tzn., że: 

• doszło do transakcji pomiędzy podatnikami VAT z różnych krajów UE, oraz  

• doszło do przemieszczenia towarów,  

• są one prawidłowo udokumentowane - potwierdzone dokumentami przewozowymi ect,  

• wykazanymi prawidłowo w JPK 

Zatem przy pełnej i prawidłowej dokumentacji WDT, w przypadku jedynie uchybieniu terminowi złożenia 

deklaracji statystycznej VAT UE, nie powinno się pozbawiać podatnika prawa do stosowania stawki 0% 

VAT.  



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Podkreślamy, że niespełnienia tego warunku i brak prawa do skorzystania ze stawki 0%, jest 

niewspółmierne do uchybienia. Może prowadzić do upadłości firm. Obecne brzmienie tego przepisu 

jest zbyt restrykcyjne i nie uwzględnia sytuacji, gdy nie dochodzi do oszustwa, a jedynie od uchybienia 

terminu np. z powodów technicznych. Co przy obecnych:  

• zmianach przepisów i  

• automatyzacji procesów składania informacji podsumowującej w postaci plików,  

• problemów technicznych takich jak niedostępność serwerów czy błąd aplikacji,  

- to uchybienie terminowi złożenia plików jest bardzo realnym zagrożeniem i trudno je traktować na 

równi z winą umyślną. 

Postulujemy o rozważenie niewszczynania czynności sprawdzających lub innych typów kontroli 

w odniesieniu do oczywistych pomyłek, drobnych literówek w plikach JPK itd., które nie wpływają na 

zaległość podatkową przykładowo takich jak: 

- błędnie podanej daty faktury, która nie wpływa na obowiązek podatkowy (np. 17.02.2022 r. zamiast 

16.02.2022 r.); 

- błędnie podanej nazwy faktury, które wynikają z niewłaściwie umieszczonej: spacji, kropki, przecinka, 

a które można właśnie określić jako drobną literówkę, czy oczywistą pomyłkę. 

 

Uzasadnienie: 

Przeprowadzanie kontroli, czynności sprawdzających w sytuacjach oczywistych pomyłek generuje 

niepotrzebną pracę i po stronie organów administracji skarbowej, i po stronie podatników.  

Szczególnie, że po takich czynnościach sprawdzających oczekiwane jest złożenie korekty JPK, która 

zajmuje bardzo dużo czasu w stosunku do korzyści, które z tego wynikają. 

 

8. Art. 22 ustawy o VAT – zmiana proponowanego ust. 2e oraz dodanie ust. 2f 

- po ust. 2e dodaje się ust. 2f w brzmieniu: 

2f. Przez podmiot wysyłający lub transportujący towary, o którym mowa w ust. 2d i 2e uważa się 

w szczególności podmiot odpowiedzialny za organizacyjne aspekty wysyłki lub transportu, w tym np. 

ustalenie miejsca wysyłki towarów, sprawdzenie kompletności dokumentów do wysyłki, umówienie 

terminu, miejsca oraz warunków technicznych odbioru towarów, planowanie i koordynowanie 

poszczególnych etapów wywozu towarów itp. 

Uzasadnienie: doprecyzowanie pojęcia „organizacji transportu” poprzez wskazanie przykładowych (acz 

niewyczerpujących) elementów tej definicji pomoże zamknąć funkcjonujący od wielu lat dylemat 

interpretacyjny w zakresie transakcji łańcuchowych. Pozwoli też na odejście od stosowania w praktyce 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

podatkowej reguł INCOTERMS (które nie są w istocie przepisami prawa podatkowego a właściwie 

w ogóle nie są przepisami prawa lecz regułami zwyczajowymi). Tym ważniejsze będzie to w kontekście 

uchylenia art. 7 ust. 8 ustawy o VAT z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

9. Art. 41 ustawy o VAT – zmiana ust. 7 

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik może wykazać tę dostawę 

w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych stosując 

stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem 

terminu do złożenia deklaracji podatkowej za te okresy. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu 

w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego 

towaru na terytorium kraju. 

Uzasadnienie: w związku z pozytywną postawą Ministerstwa Finansów względem wydłużania terminów 

do stosowania preferencyjnych stawek VAT w transakcjach międzynarodowych (np. wydłużenie 

możliwości stosowania 0% stawki VAT przy zaliczkach na eksport) postulujemy wydłużenie terminów do 

stosowania preferencyjnych stawek VAT w eksporcie również w przypadku transakcji realizowanych bez 

wpłacanych zaliczek. 

 

10. Art. 86 ust. 13 ustawy o VAT 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego 

w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez 

dokonanie korekty deklaracji podatkowej: 

1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo 

2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa 

w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po 

okresie rozliczeniowym w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.” 

Uzasadnienie: ujednolicenie terminu do dokonania korekty podatku naliczonego z terminem 

przedawnienia zobowiązania podatkowego postulowane jest od lat i rozwiąże istniejące na tym tle spory 

interpretacyjne. Dodatkowo, zapewni podatnikom VAT pełną neutralność rozliczeń. 

 

11. Art. 86a ustawy o VAT – dodanie ust. 4a 

4a. Sposób wykorzystywania pojazdów samochodowych wyłącznie do działalności gospodarczej 

podatnika uznaje się za wykluczający ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

jeżeli został określony przez podatnika w zasadach ich używania z zachowaniem reguł należytej 

staranności a ewentualny zamiar wykorzystania pojazdu przez jego użytkownika do innych celów 

podlega zgodnie z tymi zasadami odpowiedzialności cywilnoprawnej lub dyscyplinarnej tego 

użytkownika. 

Uzasadnienie: obecna konstrukcja przepisów art. 86a ust. 4 ustawy o VAT w praktyce często wyklucza 

możliwość pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodami służącymi 

wyłącznie do działalności opodatkowanej. Wynika to z nieuzasadnionego rygorystycznego podejścia 

organów podatkowych, zgodnie z którym nawet hipotetyczna możliwość skorzystania z pojazdu do 

innych celów wyklucza takie prawo. A hipotetyczne kategorie nie leżą w zakresie sprawstwa podatników, 

zgodnie ze znaną już w starożytnym Rzymie paremią Impossibilium nulla obligatio est. 

Sądy administracyjne tonują te nastroje, czego dobrym przykładem jest sprawa rozstrzygana np. przez 

WSA w Krakowie w wyroku z 20 lutego 2021 r., sygn. I SA/Kr 738/20. Niemniej, postuluje się uproszczenie 

ww. zasad już na etapie legislacyjnym poprzez klarowne odwołanie się do konkretnych kryteriów. 

Propozycja dotyczy więc takiego uformowania zasad korzystania z pojazdów służbowych, by każda próba 

użycia go do celów innych niż działalność opodatkowana podlegała odpowiedzialności. To obiektywne 

kryterium odpowiada zasadzie należytej staranności podatnika.  

Zapewnienie maksimum staranności powinno bowiem uprawniać podatników do pełnego odliczenia 

podatku naliczonego w takich sytuacjach. 

 

12. Art. 106j ustawy o VAT – dodanie ust. 1a 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz kwoty 

podatku należnego wynikających z otrzymania płatności w ustalonym przez strony terminie krótszym 

niż maksymalny termin płatności, pod warunkiem, że ów krótszy termin został określony w treści 

wystawionej faktury. 

Uzasadnienie: postulujemy odejście od obowiązku wystawiania faktur korygujących w przypadku tzw. 

skonta. Jest to nadmierne obciążenie administracyjne, w dodatku niewystępujące w innych krajach 

członkowskich UE. Co więcej, przemawia za tym również odejście od dokonywania korekt podatku 

naliczonego przez nabywcę uzyskującego skonto od otrzymania faktury korygującej. Co więcej, często 

skonto realizowane jest w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, w którym otrzymano fakturę 

pierwotną. Podatnicy – nabywcy uwzględniają więc kwotę podatku naliczonego od razu w wysokości 

wynikającej z zapłaconego skonta. W takich przypadkach, dokumentowanie skonta fakturami 

korygującymi przez sprzedawcę jest nadmiernym obciążeniem formalnym. 

Uwzględnienie ww. propozycji skutkuje też koniecznością dostosowania art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. 

Proponuje się uczynienie tego przez dodanie art. 29a ust. 13a ustawy o VAT o treści: 

Art. 29a ust. 13a. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego 

wynikających z otrzymania płatności w ustalonym przez strony terminie krótszym niż maksymalny 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

termin płatności (skonto), podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku 

należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał płatność. 

Uzasadnienie: w dużych organizacjach może istnieć po stronie sprzedawców problem z szybką 

identyfikacją, czy doszło do skonta czy nie. Dlatego postulujemy wprowadzenie możliwości dokonywania 

stosownej korekty „na bieżąco” bez względu na okoliczności, do momentu upływu terminu 

przedawnienia podatkowego. 

 

13. Art. 106b ustawy o VAT – zmiana ust. 6 in fine 

W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala 

temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty 

podatku wykazanego na tej fakturze. Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 

- w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe,  

- w przypadku usług, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy innych niż wskazane w lit. b i c tego 

przepisu.  

Uzasadnienie: nie znajduje uzasadnienia możliwość stosowania sankcji w wysokości 100% zobowiązania 

podatkowego w przypadku wystawiania faktury do paragonu bez NIP dla usług, od których nie można 

dokonać odliczenia podatku naliczonego. W tym bowiem przypadku nie znajduje praktycznego 

zastosowania lustrzane odbicie – sankcja, o której mowa w art. 109a ustawy o VAT. Zdjęcie odium sankcji 

VAT będzie dużym ułatwieniem dla przedstawicieli branży hotelarskiej  i gastronomicznej, tak ciężko 

dotkniętych w czasach pandemii COVID-19. 

 

14. Art. 106k ust. 2 ustawy o VAT + art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT 

Art.  106k.  

1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek 

w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą 

korygującą. 

2. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy faktury za wyjątkiem sytuacji, gdy 

korekta dotyczy elementów faktury określonych w art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy. 

 Art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy o VAT 

3a. Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 

podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy: 

5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały 

zaakceptowane przez sprzedającego. Art. 106k ust. 2 ustawy stosuje się odpowiednio. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Uzasadnienie: postulujemy odstąpienie od konieczności akceptowania not korygujących w przypadku, 

gdy zmianie podlegają elementy nie mające przełożenia na obowiązki rozliczenia podatku (np. numer 

faktury, nazwa podatnika, NIP, adres itp.). Będzie to istotne odformalizowanie obrotu. Poza tym, 

Dyrektor KIS w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych akceptuje dorozumianą formę 

akceptacji noty korygującej, czyli w praktyce brak czynnej akceptacji. Propozycja nie dotyczy jednak tych 

elementów faktury, które mogą rzutować na rozliczenia podatkowe (np. korekta daty dokonania 

dostawy towaru lub wyświadczenia usługi wymagać będzie nadal akceptacji). 

Ww. propozycja wymaga dostosowania odpowiednio przepisu art. 88 ust. 3a pkt 5 ustawy. 

 

15. Art. 109a ustawy o VAT – zmiana in fine 

Art. 109a. W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, 

wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który nie zawiera 

numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, organ podatkowy ustala temu 

podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku 

wykazanego na tej fakturze. Dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się: 

- w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, 

- w przypadku, gdy wystawiona faktura nie zawiera informacji o wystawieniu na podstawie paragonu 

fiskalnego. 

Uzasadnienie: stosowanie sankcji z art. 109a ustawy o VAT znajduje się zazwyczaj poza percepcją 

podatnika. Nie ma on bowiem praktycznej możliwości zweryfikowania, że paragon, do którego 

wystawiona została faktura zawierał numer NIP (skoro paragon w takiej sytuacji należy zwrócić 

sprzedawcy). W praktyce często paragony odbierane są np. przez pracowników podatnika z innych 

działów niż księgowość. Gdy faktura trafia do działu księgowości, ten nawet nie ma wiedzy, że dana 

faktura została wystawiona na podstawie paragonu. Stąd postulat przynajmniej częściowego zdjęcia 

odium tej nieproporcjonalnej sankcji. 

 

16. Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT 

Art.  113 ust. 1 Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość 

sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł 400 000 zł. Do 

wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

Uzasadnienie: Art. 284 Dyrektywy 2006/112/WE w brzmieniu nadanym 22 marca 2020 r. upoważnia 

Państwa członkowskie do podwyższenia limitu transakcji zwolnionych z VAT do 85 000 EUR rocznie.  

W związku istotnym wzrostem cen towarów i usług postulujemy podniesienie obecnego limitu tak, aby 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

bardziej adekwatnie odzwierciedlał poziom obrotu właściwy dla małych przedsiębiorstw, które mogą 

korzystać ze zwolnienia z VAT nie naruszając zasad konkurencji, neutralności i proporcjonalności.  

 

17. Art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy o VAT - usuniecie 

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw: 

d) terenów budowlanych. 

Uzasadnienie: przepisy unijne nie przewidują obowiązkowego wyłączenia ze zwolnienia z uwagi na 

wysokość obrotów transakcji dostawy terenów budowlanych. Praktyka organów podatkowych 

w zakresie konieczności opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości gruntowych VAT 

sprzedawanych z majątku prywatnego jest wyjątkowo niejednolita. Bardzo często osoby fizyczne są 

uznawane za podatników VAT w tym zakresie pomimo, iż nie prowadzą działalności gospodarczej. 

Możliwość skorzystania z ww. zwolnienia byłaby korzystnym rozwiązaniem w przypadku sprzedaży 

nieruchomości gruntowych poniżej limitu zwolnienia i wpłynęłaby pozytywnie na zatrzymanie 

galopujących cen nieruchomości (w obliczu pandemii COVID-19, częstotliwość transakcji sprzedaży 

nieruchomości gruntowych budowlanych bardzo wyraźnie wzrosła). 

 

18. Zmiana przepisów dotyczących korekt in minus 

 
Proponowana treść przepisu: 

art. 29a ust. 13 ustawy o VAT: 

W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do 

podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres 

rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że uzgodnił on z 

nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów 

lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta 

jest zgodna z ustalonymi uzgodnieniami. Domniemywa się, że warunki obniżenia podstawy 

opodatkowania zostały uzgodnione, jeżeli nabywca i podatnik dokonają rozliczenia faktury korygującej 

nie kwestionując zasadności jej wystawienia.  

Zmienione w ramach pierwszego pakietu SLIM VAT korekty in plus oraz in minus zaczęły powodować 

pewne wątpliwości natury praktycznej. Pragniemy zwrócić uwagę, iż usuwając wymóg potwierdzenia 

odbioru faktury korygującej ustawodawca wprowadził w to miejsce wymóg posiadania dokumentów 

potwierdzających uzgodnienie warunków dla obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania. 

W naszej ocenie, jest to zbędny formalizm, nieprzystający do rzeczywistości gospodarczej, gdzie 

wielokrotnie w obrocie przykładowo z mniejszymi nabywcami takie dokumenty nie zostaną raczej 

wypracowane, a do rozliczenia w odpowiedniej wysokości dochodzi niejako w sposób automatyczny. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Wobec tego, sugerujemy modyfikację tych przepisów poprzez przyjęcie domniemania, iż warunki zostały 

uzgodnione między stronami, jeżeli doszło do faktycznego rozliczenia faktury korygującej, a żadna ze 

stron transakcji nie wnosiła z tego tytułu zastrzeżeń lub sprzeciwu.  

Tego rodzaju domniemanie jest znacznie bardziej praktyczne i zgodne z praktyką rynkową prowadzenia 

działalności. Ponadto, w obrocie gospodarczym modelem pewnego wzorca postępowania jest tak zwana 

należyta staranność kupiecka, znajdująca swoje korzenie w modelu prawa cywilnego, wypracowanym 

w całej kontynentalnej Europie. Ponadto, pragniemy zauważyć, że milcząca zgoda jako pewna zasada 

funkcjonowania prawa cywilnego jest wpisana na trwałe w europejską kulturę prawną. Z kolei warto 

mieć na uwadze, iż prawo podatkowe jest w tym sensie służebne względem innych gałęzi prawa, że 

reguluje skutki w sferze publicznoprawnej czynności regulowanych przez inne gałęzie prawa przy 

pomocy norm o charakterze parametrycznym. 

Tym samym, za zasadne uznajemy, by zmniejszyć biurokratyzację w obszarze prawa podatkowego. 

Przyjęcie proponowanego domniemania także służy faktycznemu uproszczeniu rozliczeń podatkowych 

poprzez dostosowanie ich do rzeczywistości gospodarczej. Co więcej, zwiększa pewność co do prawa 

oraz usuwa domniemanie, jakoby każda zmiana podstawy opodatkowania była nieuzasadniona, o ile nie 

zostanie udowodnione inaczej – co sugerują obecne przepisy. 

 

19. Zmiana przepisów dotyczących WIS 

Proponowana treść przepisu:  

dodanie art. 42h. ust. 1a ustawy o VAT: 

1a.WIS nie wygasa z mocy prawa, jeżeli zmiana przepisów prawa, o której mowa w ust. 1, dotyczy 

wyłącznie wysokości stawki preferencyjnej właściwej dla towaru lub usługi, dla której wydano WIS. 

W takiej sytuacji, dotychczas wydane WIS stosuje się odpowiednio. 

Zmiany prawa dokonywane w 2022 r., związane z polityką fiskalną rządu mającą na celu wpływ na 

inflację, unaoczniły pewien problem natury prawnej w zakresie regulacji dotyczących WIS.  

Z informacji, których źródłem jest Ministerstwo Finansów, zmiana stawki preferencyjnej ma wpływać na 

ważność wydanych wcześniej WIS. Niemniej, biorąc pod uwagę treść przepisów regulujących WIS, 

równie uprawnionym wnioskiem jest przyjęcie, iż zmiana samej wysokości stawki preferencyjnej bez 

towarzyszącej zmiany skategoryzowania towaru lub usługi jako korzystającej z tej preferencji 

podatkowej, nie jest zmianą prawa mającą wpływ na ważność WIS. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż nawet literatura fachowa w postaci komentarzy do ustawy o VAT nie jest 

w tym przedmiocie jednoznaczna, w naszej ocenie konieczne może być doprecyzowanie istniejących 

przepisów. Umożliwi to też zachowanie lepszej spójności systemu prawnego, uniknięcie wielokrotnego 

ponawiania procesu składania wniosków o wydanie WIS i rozpatrywania ich przez organy podatkowe, 

szczególnie w sytuacji tymczasowej zmiany wysokości zmiany stawki preferencyjnej. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

20. Wydanie interpretacji ogólnej w zakresie zasad opodatkowania VAT czynności ładowania 

samochodów elektrycznych 

Wskazujemy na potrzebę wydania interpretacji ogólnej Ministra Finansów w zakresie zasad 

opodatkowania podatkiem VAT czynności polegających na ładowaniu samochodów elektrycznych. 

Kwestia ta interpretowana jest rozbieżnie przez organy podatkowe i sądy administracyjne. 

Rozstrzygnięcie, czy ładowanie pojazdów elektrycznych stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług 

na gruncie ustawy o VAT z biegiem czasu jest jednak coraz bardziej pożądane. Nie tylko z uwagi na 

dynamiczny rozwój tego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez szereg podmiotów na 

rynku. Ale także chociażby z uwagi na działania podejmowane w związku z realizacją założeń tzw. tarczy 

antyinflacyjnej 2.0, której jednym z punktów jest czasowe obniżenie stawki VAT na dostawę energii 

elektrycznej do 5% VAT. 

Wiążące rozstrzygnięcie tego zagadnienia pozwoli przedsiębiorcom działającym na rynku na 

ujednolicenie podejścia oraz wzrost konkurencyjności, co przełoży się na atrakcyjność oferty i korzystnie 

wpłynie na obniżkę cen świadczeń polegających na ładowaniu pojazdów elektrycznych i hybrydowych 

typu plug in. To dodatkowy walor antyinflacyjny, przemawiający za koniecznością ujednolicenia 

podejścia.  

Opisywana kwestia ma charakter interpretacyjny, stąd powinna być naszym zdaniem rozstrzygnięta w 

drodze interpretacji ogólnej. Nie zaś poprzez zmianę przepisów ustawy o VAT. Niemniej, z uwagi na 

swoją wagę, zasługuje na rozstrzygnięcie przy okazji prac nad pakietem SLIM VAT 3 (a najlepiej 

niezależnie i przed wejściem w życie tego pakietu). 
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