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Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 7 lutego 2023 r., znak sprawy DSP11.910.2.2022 kierującego do 

konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych  

z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji 

podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. 

 

1. Niejasności użytych definicji.  

 

a) art. 75a ust. 1 pkt 2, ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym  

w projekcie w zakresie definicji ustawowych wskazuje, że przez pojęcie “głównego adresu” 

rozumie się m.in. “adres zamieszkania dla celów podatkowych sprzedawcy będącego osobą 

fizyczną”. Niemniej nie jest jasne co oznacza pojęcie “adres zamieszkania dla celów 

podatkowych”. Ustawy podatkowe posługują się pojęciem “miejsca zamieszkania” (np.  art. 3 

ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej ustawy o PIT). Postuluje się 

zatem o doprecyzowanie, czy w przedmiotowym przepisie ustawodawca ma na myśli miejsce 

zamieszkania w rozumieniu ustawy o PIT. Jeżeli chodzi natomiast o jednoosobowe działalności 

gospodarcze (dalej: “JDG”), omawiany przepis może wprowadzić zamieszanie, ponieważ “adres 

zamieszkania” jako element definicji “głównego adresu” stoi w sprzeczności z innymi 

regulacjami, tj.:  

− Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej: “CEIDG”) posługuje 

się już kategoriami stałego miejsce wykonywania działalności gospodarcze, 

dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresu do 

doręczeń; 

− Art. 25 Kodeksu Cywilnego stanowi, że “miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”; 

− Dyrektywa DAC7  przewiduje że: “»Główny adres« oznacza adres, który jest adresem 

głównego miejsca pobytu ‘sprzedawcy”.  

W świetle powyższego wymaganie, aby operatorzy platform zbierali od JDG informację czy to 

o ich “adresie zamieszkania dla celów podatkowych sprzedawcy będącego osobą fizyczną”, czy 

to o “miejscu zamieszkania” nie tylko mija się z celem dyrektywy DAC7, ale również wprowadza 

dodatkowe komplikacje terminologiczne. Co więcej, powyższe komplikacje nie przekładają się 

na konkretne korzyści, ponieważ miejsce zamieszkania JDG niewiele mówi z punktu widzenia 

podatkowego. Postuluje się zatem zmianę omawianego przepisu w taki sposób, aby dla JDG 

operatorzy platform zbierali adres wykonywania działalności gospodarczej. 

b) art. 75a ust. 1 pkt 8), ustawy zmienianej w art. 1 projektu -   w Polsce numer PESEL jest nadawany  

z urzędu wszystkim urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzieciom polskich 

obywateli oraz cudzoziemców, mających miejsce zamieszkania w Polsce. W pewnym 

uproszczeniu więc, niemal każda osoba urodzona w Polsce posiada numer PESEL. W praktyce 

numer PESEL jest traktowany jako numer identyfikacji podatkowej jedynie w odniesieniu do 

pracowników (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz – w rzadszych sytuacjach – 

również jako numer identyfikacji podatkowej małych przedsiębiorców niezarejestrowanych dla 

celów VAT. Stan prawny, w ramach którego:  definicja numeru identyfikacji podatkowej (na 

potrzeby sprawozdawczości związanej z dyrektywą DAC7) obejmuje numer PESEL i jednocześnie 
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w ramach, którego raportujący operator platformy ma obowiązek uznać za polskiego rezydenta 

(dla celów raportowania przewidzianego w dyrektywie DAC7) każdego sprzedawcę który ma  

w Polsce numer PESEL może prowadzić do nieprawidłowego przypisywania rezydencji 

sprzedawcom którzy – zgodnie z intencją dyrektywy DAC7 – nie są polskimi rezydentami. Dla 

przykładu, osoba urodzona w Polsce (a stąd z dużym prawdopodobieństwem posiadająca PESEL), 

jednakże mieszkająca na stałe w Niemczech (posiadająca główny adres w Niemczech) i niemająca 

żadnych związków gospodarczych z Polską może być uznana za polskiego rezydenta dla celów 

DAC7, nawet wówczas, gdy jej działalność nie jest w żaden sposób związana z Polską. Dlatego 

też sugerujemy usunięcie odniesienia się do numeru PESEL w definicji NIP w ramach polskiej 

implementacji dyrektywy DAC7. 

c) art. 75a ust. 1 pkt 14 lit. b), ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym  

w projekcie stanowi, że  przez platformę rozumie się - obok oprogramowania o określonych 

cechach - “(...) ustalenia dotyczące poboru i wypłaty wynagrodzenia z tytułu stosownej 

czynności”. W naszej opinii takie sformułowanie budzi wątpliwości, bowiem może prowadzić do 

interpretacji, że celem ustawodawcy mogłoby być uznanie jakichkolwiek “ustaleń” za 

“platformę”. Pragniemy zauważyć, że dyrektywa DAC7 definiuje pojęcie “platformy” jako “każde 

oprogramowanie, w tym stronę internetową lub jej część, oraz wszelkie aplikacje, w tym aplikacje 

mobilne, które są dostępne dla użytkowników i które umożliwiają ‘sprzedawcom’ łączność  

z innymi użytkownikami w celu wykonywania ‘stosownej czynności’, bezpośrednio lub pośrednio, 

na rzecz takich użytkowników. Pojęcie to obejmuje także wszelkie ustalenia dotyczące poboru 

 i zapłaty ‘wynagrodzenia’ z tytułu ‘stosownej czynności’”, co wydaje się być bardziej 

zrozumiałym i logicznym sformułowaniem. Postuluje się zatem o dostosowanie w tym zakresie 

brzmienia projektu do brzmienia dyrektywy DAC7. 

d) art. 75a ust. 1 pkt 21), ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym 

 w projekcie stanowi, że pod pojęciem “sprzedawcy podlegającego raportowaniu” – rozumie się 

aktywnego sprzedawcę niebędącego wyłączonym sprzedawcą, który jest rezydentem  

w państwie uczestniczącym lub wynajął nieruchomość położoną w państwie uczestniczącym.  

W tym miejscu pragniemy wskazać, że na etapie prekonsultacji do ustawy implementującej 

Dyrektywę DAC7 deklarowano, że ustawa miała nie wykraczać poza niezbędne minimum 

określone w dyrektywie.  

Niemniej przez definicję “państwa uczestniczącego” zawartą w projekcie rozumie się: 

− Rzeczpospolitą Polską lub inne państwo członkowskie, 

− kwalifikowaną jurysdykcję spoza Unii Europejskiej (tj. jurysdykcję spoza Unii Europejskiej, 

która zawarła skuteczną kwalifikującą umowę między właściwymi organami z właściwymi 

organami państw członkowskich wskazanych jako jurysdykcje raportowane w wykazie 

opublikowanym przez jurysdykcję spoza Unii Europejskiej) 

− państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące 

podstawę automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach, o której mowa w art. 75b ust. 
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1, a niebędące kwalifikowaną jurysdykcją spoza UE (art. 75a ust. 1 pkt 13 i pkt 5 w brzmieniu 

proponowanym w Projekcie). 

Stosownie natomiast do dyrektywy DAC7 “sprzedawca podlegający raportowaniu” oznacza 

“aktywnego sprzedawcę” niebędącego “wyłączonym sprzedawcą”, który jest rezydentem 

 w państwie członkowskim lub który wynajął nieruchomość znajdującą się w państwie 

członkowskim.  

Należy zauważyć, że obowiązek zbierania i raportowania danych od sprzedawców z państw spoza 

Unii Europejskiej zdecydowanie wychodzi poza minimalny zakres dyrektywy DAC7. Odniesienie 

się do „państwa lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie 

stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach, a niebędące 

kwalifikowaną jurysdykcją spoza UE” powinno zostać usunięte z definicji „państwa 

uczestniczącego”, aby umożliwić spójną implementację dyrektywy DAC7 w Polsce oraz w innych 

państwach członkowskich.  

Postulujemy zatem wprowadzenie definicji “sprzedawcy podlegającego raportowaniu”  

w brzmieniu przewidzianym w dyrektywie DAC7, tj. ograniczonym jedynie do sprzedawców  

z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

e) art. 75a ust. 1 pkt 23), ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym                      

w projekcie stanowi, że pod pojęciem towarów należy rozumieć “produkty przeznaczone do 

sprzedaży”. Postuluje się o doprecyzowanie, czy chodzi zatem jedynie o składniki majątkowe / 

aktywa rzeczowe? Słowo produkt jest nieprecyzyjne i może obejmować zarówno towary, jak 

i usługi, szczególnie, że w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że definicja towarów 

została zaczerpnięta z art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości. Ściśle rzecz ujmując, powołany 

przepis ustawy o rachunkowości odnosi się do definicji rzeczowych aktywów obrotowych,  

w której jako produkty wskazano zarówno towary, jak i usługi. 

f) art. 75a ust. 5, ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym w projekcie 

stanowi, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych corocznie, w terminie do dnia 30 

listopada roku poprzedzającego okres sprawozdawczy, ogłasza, w drodze obwieszczenia, 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” listę państw i terytoriów,        

o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. b i c tego artykułu (tj. kwalifikowanych jurysdykcji spoza UE 

oraz państw lub terytoriów, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące 

podstawę automatycznej wymiany informacji o sprzedawcach). Jak rozumiemy, powyższa lista 

będzie obowiązywała od początku okresu sprawozdawczego, będącego rokiem kalendarzowym 

rozpoczynającym się bezpośrednio po roku kalendarzowym, w którym Minister opublikuje 

obwieszczenie, nie zaś od momentu jego publikacji (lub – w roku publikacji obwieszczenia). 

Kwestia ta nie wynika wprost z projektu, zatem postulujemy o precyzyjne wskazanie, od kiedy 

obowiązuje lista państw wymienionych w obwieszczeniu. Pragniemy również zauważyć, że 

zgodnie z planowanymi regulacjami pierwszy okres sprawozdawczy będzie obejmował okres od 

1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (art. 11 Projektu). Postulujemy zatem, aby lista państw 

o których mowa powyżej, obowiązująca w 2023 r. została opublikowana najpóźniej w momencie 

wejścia w życie planowanych regulacji, tak aby wszyscy adresaci ustawy, mieli pewność co do 
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zakresu swoich obowiązków w 2023 r. Obowiązki te odnoszą się nie tylko do samego procesu 

raportowania danych, ale również pozostałych kwestii wynikających z projektu, takich jak np. 

ochrona danych osobowych. Uwzględniając wagę tych obowiązków, jak również wysokość kar 

przewidzianych dla operatorów platform za wszelkie naruszenia przepisów planowanej ustawy 

zamknięta lista państw jest podstawową informacją wyznaczającą ramy tych obowiązków. 

Opublikowanie listy państw w odpowiednim czasie jest konieczne, aby operatorzy platform 

dostosowali swoje interfejsy służące do gromadzenia danych oraz mogli te dane zweryfikować 

w terminach wynikających z przepisów w ramach należytej staranności. 

Postulujemy również, aby dla kolejnych okresów sprawozdawczych przesunąć termin, publikacji 

listy państw, np. do 30 września, tak aby operatorzy mieli więcej czasu (cały kwartał) na 

dostosowanie swoich procedur i systemów w celu zbierania danych od sprzedawców z kolejnych 

państw. 

g) art. 75b ust. 1, ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym w projekcie 

stanowi, że: “raportujący operator platformy przekazuje Szefowi Krajowej Administracji 

Skarbowej zbiorczą informację o sprzedawcach podlegających raportowaniu za okres 

sprawozdawczy do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego,  

w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę 

podlegającego_raportowaniu”. 

Doprecyzowania wymaga, jak powyższy termin kształtuje się w przypadku, gdy koniec miesiąca 

– rozumiany jako ostatni dzień miesiąca kalendarzowego - przypada na sobotę lub dzień 

ustawowo wolny od pracy. Proponujemy, aby w tym przypadku zastosowanie znalazł par. 12 ust. 

5 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub 

dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Ta sama uwaga odnosi 

się do pozostałych terminów wskazanych w Rozdziale 2 wprowadzonym art. 1 projektu, tj. 

“Procedury sprawozdawcze”. 

h) art. 75c pkt 1 lit. b), ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym  

w projekcie stanowi, że „informacja o sprzedawcach zawiera m.in. ‘NIP, VAT oraz w stosownych 

przypadkach indywidualny numer operatora platformy’”. Prosimy o wyjaśnienie czy pod 

pojęciem „VAT” rozumie się „numer identyfikacji VAT” operatora platformy. 

2. Informacja o sprzedawcach. 

 

Zgodnie z art. 75c pkt 6) projektu ustawy, w brzmieniu proponowanym w projekcie stanowi, że 

– obok informacji wymienionych w punktach 1-5 informacja o sprzedawcach zawiera inne 

informacje określone w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1467 z dnia 5 września 

2022 r. (dalej: “rozporządzenie”) zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378  

w odniesieniu do standardowych formularzy i formatów elektronicznych, które mają być 

stosowane w związku z dyrektywą 2011/16/UE, oraz do wykazu danych statystycznych, które 

mają być przekazywane przez państwa członkowskie do celów oceny tej dyrektywy (Dz. Urz. UE 

L 231 z 06.09.2022, str. 36). 
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Pragniemy zauważyć, że powołane rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do dyrektywy 

regulującej format elektroniczny danych przekazywanych między administracjami państw 

członkowskich. Nie reguluje ono natomiast jakichkolwiek obowiązków po stronie operatorów 

platform, w szczególności w zakresie formatu raportowania – ta kwestia jest zresztą 

uregulowana w przepisach, których dotyczy projekt, w planowanym art. 75b ust. 2. Nie jest więc 

jasne, o jakie konkretnie dane wskazane w rozporządzeniu może chodzić w omawianym 

przepisie. Nie wydaje się, aby były to dane wskazane w „Formularzu wniosków o udzielenie 

informacji i o przeprowadzenie postępowania administracyjnego” (załącznik I), ani jakiekolwiek 

dane statystyczne, przesyłane przez państwa członkowskie (tj. np. Załącznik IX czy Załącznik X). 

Jeśli chodzi o Załącznik XIV wskazany w rozporządzeniu, tj. „Format elektroniczny służący do 

obowiązkowej automatycznej wymiany informacji na podstawie art. 8ac ust. 2 dyrektywy 

2011/16/UE”, należy zauważyć, że jest to format schemy xsd, wg której administracja państwa 

członkowskiego będzie przekazywać dane otrzymywane przez operatorów platform. 

Jednocześnie format prezentacji tych danych (schema elektroniczna xsd) w rzeczonym 

rozporządzeniu nie pozwala wywieść adresatom projektu ustawy jakichkolwiek obowiązków, 

które mieliby realizować. Sama schema w rozporządzeniu jest prezentowana w języku 

angielskim – tymczasem językiem urzędowym obowiązującym w Polsce jest język polski. 

Rozumiemy, że schema ta może stanowić wzór informacji o sprzedawcach w celu wdrożenia 

przepisów, nie może jednak samodzielnie nakładać jakichkolwiek obowiązków na adresatów 

przepisów. Należy podkreślić, że polski ustawodawca przyjął odmienny niż Dyrektywa DAC7 

sposób sformułowania obowiązków platform. Dyrektywa DAC7 bowiem odrębnie wskazuje 

dane, które powinny być zbierane przez operatorów platform oraz dane, które powinny być 

raportowane przez operatorów platform. Projekt ustawy wychodzi natomiast od obowiązku 

raportowania danych, niejako przy okazji wskazując na obowiązek ich gromadzenia. Nie jest 

jasne, w jaki sposób operator platformy miałby na podstawie rozporządzenia określić jakie dane 

jest zobowiązany zbierać od sprzedawców. Inaczej bowiem są prezentowane dane zbierane 

przez operatorów platform (każda z platform ma nieco inny układ formularza rejestracji) i dane 

raportowane według schemy xml, opracowanej przez administrację. Również z uzasadnienia 

projektu ustawy nie wynika, jakie konkretnie informacje miałyby być zbierane, weryfikowane  

i raportowane na podstawie tego przepisu.  

Reasumując, z tak sformułowanego wymogu w zakresie danych, tj. „inne dane określone  

w rozporządzeniu” nie da się wywieść jednoznacznie, o które konkretnie dane chodzi 

ustawodawcy. Tym samym, tak sformułowany przepis narusza zasadę wyrażoną w par. 6 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki 

prawodawczej" zgodnie z którym, przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób 

zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy. 

Wnosimy więc o usunięcie punktu 6 w planowanym art. 75c projektu ustawy lub wskazanie 

konkretnych danych określonych w rozporządzeniu, które operatorzy platform mieliby zbierać, 

weryfikować i raportować, oprócz tych wskazanych w pkt 1-5. 

Ponadto,  w art 75 c  pkt 3) lit. f) projektu ustawy w zakresie w jakim nakłada obowiązek 

przekazania informacji o „stałym zakładzie” wykracza poza wymogi przewidziane w przepisach 

dyrektywy DAC7. Na podstawie dyrektywy DAC7, informacja o sprzedawcach podlegających 
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raportowaniu, którzy są “podmiotami” powinna zawierać dane o istnieniu ewentualnego stałego 

zakładu, jeżeli taki zakład jest dostępny (tj. jeżeli taka informacja jest dostępna dla operatora 

platformy), podczas gdy projekt wymaga, aby informacja taka została przekazana, jeżeli „taki 

zakład istnieje”. Może to być interpretowane jako nakładające na raportującego operatora 

platformy obowiązek przekazywania informacji o stałych zakładach, nawet wówczas, gdy 

operator platformy nie posiada na ten temat informacji / sprzedawca nie poinformował go 

o stałym zakładzie.  

Konieczne jest dostosowanie brzmienia zakładanych regulacji do treści dyrektywy DAC7 w celu 

uniknięcia ryzyka nakładania obowiązków niemożliwych do spełnienia na raportujących 

operatorów platform. 

 

3. Procedury sprawozdawcze.  

Na podstawie przepisów dyrektywy DAC7 raportujący operator platformy spoza Unii 

Europejskiej nie jest zobowiązany do przekazywania informacji, która jest objęta umową  

w sprawie wymiany informacji z państwem członkowskim „na temat ‘sprzedawców 

podlegających raportowaniu’ będących rezydentami w tym państwie członkowskim” tj. dotyczy 

to sprzedawców w każdym/dowolnym państwie członkowskim, które ma już dostęp do danych 

o swoich sprzedawcach na podstawie stosownej umowy; a nie tylko sprzedawców w Polsce.   

Projekt jest zredagowany w odmienny sposób i przewiduje zwolnienie z obowiązku 

przekazywania informacji, która jest objęta umową przewidującą automatyczną wymianę 

równoważnych informacji z Polską, na temat sprzedawców będących rezydentami w Polsce.  

Powyższa regulacja sugeruje, że raportujący operator platformy spoza Unii Europejskiej 

zarejestrowany (dla celów raportowania) w Polsce może być zobowiązany do raportowania  

w Polsce wszystkich sprzedawców będących rezydentami w innych niż Polska państwach Unii 

Europejskiej podwójnie tj. raz w Polsce oraz ponownie w swoim państwie siedziby (poza UE). 

Wydaje się to być niezamierzonym błędem redakcyjnym.  

Ponadto, zgodnie art. 75j,  stanowi, że: ”Raportujący operator platformy jest obowiązany 

przechowywać informacje i dowody, o których mowa w art. 75b i art. 75g, przez okres 5 lat licząc 

od końca roku, w którym upłynął termin do przekazania informacji o sprzedawcach”. Omawiany 

przepis formalnie nie daje podstawy do przechowywania innych informacji, np. tych wskazanych 

art. 75k projektu ustawy (wyłączony sprzedawca) czy w art. 75m projektu ustawy (weryfikacja 

wiarygodności). Przepis powinien pozwalać operatorom platform również na przechowywanie 

informacji pozwalających wykazać prawidłowość podjętych przez nich działań, czyli uwzględniać 

także okoliczności towarzyszące gromadzeniu informacji i dowodów. Postuluje się zatem  

o odpowiednie dostosowanie brzmienia przepisów ustawy. 

 

4. Ustalenie rezydencji sprzedawcy.  

Ustalanie rezydencji sprzedawcy na podstawie dyrektywy DAC7 następuje na podstawie 

przewidzianego w Sekcja II, D(1) testu bazującego w pierwszej kolejności na kryterium miejsca, 

w którym znajduje się „główny adres” sprzedawcy. Jeżeli adres ten znajduje się na terytorium 

Unii Europejskiej, sprzedawcę tego należy uznać za rezydenta również w innym państwie 
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członkowskim, w którym nadano mu numer NIP lub w którym posiada on stały zakład. Jednak, 

wskazane powyżej kryterium numeru NIP oraz kryterium stałego zakładu mają zastosowanie 

wyłącznie wówczas, gdy główny adres sprzedawcy znajduje się w Unii Europejskiej – kwestia ta 

została wyraźnie potwierdzona przez Komisję Europejską. Tymczasem, projekt jest 

sformułowany odmiennie niż dyrektywa DAC7. Efekt tego odmiennego sformułowania wydaje 

się być taki, że wszystkie trzy kryteria służące do określenia rezydencji sprzedawcy (główny adres, 

NIP oraz stały zakład) mają zastosowane niezależnie, a więc sprzedawca może zostać uznany za 

rezydenta w UE na podstawie uzyskanego numeru NIP, nawet wówczas, gdy jego główny adres 

znajduje się poza UE. Ma to znaczenie przede wszystkim w zakresie państw członkowskich, które 

nadają numer NIP wówczas, gdy sprzedawca rejestruje się dla celów podatku VAT w danym 

państwie jak ma to miejsce w Polsce oraz w Niemczech. W Polsce, numer NIP jest automatycznie 

nadawany każdemu sprzedawcy, który rejestruje się dla celów VAT w Polsce. To efektywnie 

oznacza, że na podstawie projektu, raportujący operator platformy będzie obowiązany do 

uznania każdego sprzedawcy mającego siedzibę poza Unią Europejską (np. w Chinach), jednak 

zarejestrowanego dla celów VAT w Polsce (a w konsekwencji posiadania w Polsce numeru NIP) 

jako polskiego rezydenta, a w konsekwencji jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu. 

Wydaje się, że regulacja taka jest sprzeczna z intencjami dyrektywy DAC7, które zakładają przede 

wszystkim zbieranie danych umożliwiających potwierdzenie wywiązywania się z obowiązków 

sprawozdawczych na potrzeby podatków dochodowych przez sprzedawców mających siedzibę 

w Unii Europejskiej.  

Postulujemy zatem aby brzmienie przepisów zostało doprecyzowane w taki sposób, aby było ono 

zgodne ze wskazanymi przepisami dyrektywy DAC7. 

 

5. Procedury należytej staranności.  

 

Projekt stanowi, że: “W celu gromadzenia informacji, o których mowa art. 75c, raportujący 

operator platform jest obowiązany do wystąpienia do sprzedawcy o te informacje dotyczące tego 

sprzedawcy w dniu udostępnienia platformy temu sprzedawcy.” ( art. 75o ust.1). Przy takim 

brzmieniu przepisu nie jest jasne, czy intencją ustawodawcy było nałożenie na operatora 

platformy obowiązku wystąpienia o określone informacje do każdego sprzedawcy 

(zarejestrowanego na platformie i wykonującego stosowne czynności), czy też wyłącznie do 

sprzedawców podlegających raportowaniu (czyli z wyłączeniem wyłączonych sprzedawców). Ma 

to istotne znaczenie z punktu widzenia obowiązku “wystąpienia do sprzedawców” o informacje, 

które następnie miałyby być raportowane, w szczególności momentu rozpoczęcia zbierania 

danych (tj. w momencie pierwszej czynności czy też dopiero po przekroczeniu limitów 

przewidzianych w definicji wyłączonego sprzedawcy).Należy zauważyć, że dyrektywa DAC7  

w tym zakresie nakłada na operatora obowiązek zbierania danych w odniesieniu do każdego 

sprzedawcy niebędącego wyłączonym sprzedawcą. Postuluje się zatem rozważenie 

alternatywnego brzmienia normy art. 75o Projektu ustawy, tj.: “W celu gromadzenia informacji, 

o których mowa art. 75c, raportujący operator platform jest obowiązany do wystąpienia do 

sprzedawcy o te informacje dotyczące tego sprzedawcy przed podjęciem stosownej czynności 
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przez sprzedawcę.  Pozwoliłoby to na łatwiejszą rejestrację sprzedawców i nie powodowałoby 

“przytłoczenia” informacyjnego zanim sprzedawca w ogóle przystąpi do sprzedaży. Definicja 

legalna “stosownej czynności” (zawarta w art. 75a ust. 1 pkt 22 Projektu) jest zaś na tyle 

precyzyjna, że pozwala zabezpieczyć cel dyrektywy DAC7 i zebrać informacje w odpowiednim 

czasie, daje możliwość do zebrania informacji nie tylko “w dniu” udostępnienia platformy, ale 

przez cały czas (sam onboarding może w praktyce trwać dłużej niż dzień - np. użytkownik może 

być formalne zarejestrowany, ale bez możliwości/ z ograniczonymi możliwościami sprzedaży do 

czasu ukończenia pełnego onboardingu, pełne udostępnienie może się przedłużać, potrzebny 

jest dodatkowy dokument itd.). 

Dodatkowo pragniemy zauważyć, że projekt ustawy w art. 75m, podobnie jak sama dyrektywa 

DAC7, konstytuuje obowiązek weryfikacji wiarygodności zgromadzonych informacji  

o sprzedawcach w posiadanej przez operatora platformy dokumentacji oraz w celu weryfikacji 

ważności NIP i numeru identyfikacji VAT w nieodpłatnie udostępnianym oprogramowaniu 

interfejsowym. Przedmiotowe weryfikacje będą procesami niezwykle skomplikowanymi dla 

operatorów platform oraz czasochłonnymi. Na operatorów platform jest wręcz niejako 

narzucony obowiązek ciągłego monitorowania działań państw członkowskich pod kątem 

udostępniania przez nie nieodpłatnego oprogramowania interfejsowego oraz ciągłego procesu 

integrowania się z tym oprogramowaniem. Biorąc pod uwagę potencjalne kary za 

niewypełnianie obowiązków wynikających z DAC7, byłoby bardzo pomocnym uzyskanie 

potwierdzenia, że Polska będzie akceptowała używanie VIES jako jedynego oraz 

proporcjonalnego mechanizmu weryfikacji danych przekazanych przez sprzedawców, oraz że 

operatorzy platform nie są zobowiązaniu do weryfikacji również polskiej „białej listy 

podatników”. Powyższa uwaga jest istotna w szczególności w odniesieniu do operatorów 

platform spoza Polski, dla których stosowanie weryfikacji VIES może być bardziej proporcjonalną 

opcją. 

Poza tym, w art. 75p ust. 2 i 3 projektu ustawy wskazane są dokładnie sytuacje, w których 

operator platformy zwraca się do sprzedawcy o sprostowanie podanych wcześniej danych, 

wskazana jest również częstotliwość, z jaką należy dokonywać weryfikacji w ramach należytej 

staranności. Nie jest jasne jaki miałby być cel weryfikowania przez sprzedawcę informacji, które 

on sam podał wcześniej operatorowi platformy na podstawie art. 75o ust. 1, 3 i 4 projektu. Nie 

jest również wskazane, jak taka weryfikacja przez samego sprzedawcę miałaby wyglądać. 

Powstaje również wątpliwość, czy niewystąpienie o te informacje do sprzedawcy na podstawie 

art. 75o ust. 2 projektu (pomimo wystąpienia o informacje na podstawie ust. 1 w ramach 

gromadzenia danych) może zostać uznane za niedochowanie należytej staranności przez 

operatora. 

Projekt ustawy stanowi, również iż w przypadkach uporczywego nieprzekazania przez 

sprzedawcę raportującemu operatorowi platformy wymaganych informacji, to operator ma 

obowiązek zablokowania możliwości wykonywania stosownej czynności przez tego sprzedawcę 

do czasu, gdy sprzedawca nie przedstawi tych informacji oraz wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do czasu uzyskania tych informacji od sprzedawcy.  

W tym miejscu postuluje się, aby powrócić do literalnego zapisu dyrektywy DAC7, która 

przyznaje operatorom platform dowolność w wyborze środka przymusu wobec sprzedawcy  
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w postaci albo zablokowania możliwości wykonywania stosownej czynności przez tego 

sprzedawcę do czasu, gdy sprzedawca nie przedstawi tych informacji, albo wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy do czasu uzyskania tych informacji od sprzedawcy. 

Zaostrzenie sankcji w projekcie może stanowić dla sprzedawców kolejny argument za 

korzystaniem z innych platform, niż platformy prowadzone przez polskich operatorów. Przełoży 

się to na spadające przychody tych operatorów i mniejsze wpływy budżetowe. 

Dodatkowo wymagane jest aby projekt wprost stanowił co się dzieje z wstrzymanymi wypłatami 

wynagrodzenia na rzecz sprzedawcy, gdy sprzedawca nie przekazuje informacji do sprzedawcy. 

Czy te wypłaty przepadają? Jak tak, to w jakim terminie i na czyją rzecz? Kwestia ta wymaga 

uregulowania wprost w projekcie, w przeciwnym wypadku może rodzić po stronie operatora 

platformy ryzyko wystąpienia przychodu podatkowego. 

Zgodnie natomiast z art. 75p ust. 1 pkt 2, ustawy zmienianej, raportujący operator platformy jest 

obowiązany do dopełnienia procedur należytej staranności wskazanych w art. 75k–75o do dnia 

31 grudnia drugiego okresu sprawozdawczego w przypadku sprzedawców, którzy byli 

zarejestrowani na platformie na dzień, w którym podmiot stał się raportującym operatorem 

platformy. Naszym zdaniem należy doprecyzować moment, w którym na gruncie planowanych 

regulacji operator staje się raportującym operatorem platformy, aby prawidłowo ustalić, wobec 

których sprzedawców procedury należytej staranności mogą być dopełnione w dalszym terminie 

(tj. do 31 grudnia 2024 r.). W szczególności nie jest to jasne w kontekście planowanej daty 

wejścia w życie przepisów (tj. 1 maja 2023 r.) oraz daty rozpoczęcia pierwszego okresu 

rozliczeniowego (tj. 1 stycznia 2023 r.). Stosownie do dyrektywy DAC7 przedłużony termin na 

dopełnienie procedur należytej staranności odnosi się do sprzedawców, którzy już byli 

zarejestrowani na platformie na dzień 1 stycznia 2023 r. lub na dzień, w którym podmiot stał się 

raportujacym operatorem platformy. 

Nie jest jasne, czy w odniesieniu do sprzedawców, o których mowa w omawianym przepisie, 

istnieje obowiązek raportowania danych i informacji o sprzedawcach dotyczących pierwszego 

okresu sprawozdawczego, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., pomimo 

skorzystania przez operatora z przedłużenia terminu na dopełnienie procedur należytej 

staranności w odniesieniu do części sprzedawców, zgodnie z omawianym przepisem.  

 

6. Przepisy proceduralne.  

Na podstawie art. 75e oraz art. 75t ust. 2 zmienianej ustawy, jeżeli operator platformy z UE jest 

raportującym operatorem platformy w więcej niż jednym państwie członkowskim, wybiera on 

jedno z tych państw członkowskich, w którym będzie on wypełniał obowiązki określone  

w dyrektywie DAC7. Taki wybór powinien zwalniać tego operatora z obowiązków wynikających 

z dyrektywy DAC7 w innych państwach członkowskich. 

Jednakże, kwestią która pozostaje niejasna na podstawie projektu jest to, czy operator platformy 

spełniający definicję raportującego operatora platformy zarówno w Polsce i jednocześnie  

w innym państwie członkowskim i który wybrał to inne państwo członkowskie jako państwo,  

w którym wypełniane są obowiązki wynikające z dyrektywy DAC7, nie będzie już podlegał  
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w Polsce tym obowiązkom sprawozdawczym, które wykraczają poza obowiązki sprawozdawcze 

obowiązujące w tym innym państwie członkowskim. 

Jako przykład można wskazać na kwestię rozszerzonego zakresu definicji „sprzedawcy 

podlegającego raportowaniu” czy też na szerszy zakres pojęciowy „rezydencji” sprzedawców. 

Polska może wymagać od operatorów platform raportowania informacji o sprzedawcach, którzy 

nie są uznawani za sprzedawców podlegających raportowaniu na podstawie dyrektywy DAC7.  

W tym zakresie projekt zdecydowanie wykracza poza zakres przewidziany w dyrektywie DAC7  

i w przepisach implementujących tą dyrektywę w innych państwach członkowskich, co sprawia, 

że Polska może potencjalnie stać się jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej,  

w której zasada „jednego państwa, w którym wypełnia się obowiązki sprawozdawcze” nie jest 

efektywnie zaimplementowana.  

W naszej ocenie, operator platformy, który wybrał inne niż Polska państwo członkowskie jako 

państwo, w którym wypełnia on obowiązki wynikające z dyrektywy DAC7 powinien być 

całkowicie zwolniony z raportowania zgodnie z polskimi zasadami i kwestia ta powinna być 

jednoznacznie wskazana w ustawie w odniesieniu zarówno do operatorów platformy z Unii 

Europejskiej, jak również spoza Unii Europejskiej. 

Projekt nie dokonuje rozróżnienia zasad rejestracji i raportowania danych przez „unijnych” 

raportujących operatorów platform oraz „nieunijnych” raportujących operatorów platform, jak 

dokonuje tego dyrektywa DAC7. W wyniku braku takiego rozróżnienia, projekt może nakładać 

na „unijnych” operatorów platform obowiązki, które na podstawie dyrektywy DAC7 mają 

zastosowanie jedynie do „nieunijnych” operatorów platform. Dla przykładu, „unijny” operator 

platformy może być obowiązany do wypełnienia obowiązków rejestracyjnych przewidzianych  

w projekcie (które to obowiązki z założenia powinny odnosić się jedynie do „nieunijnych” 

operatorów platform). Dyrektywa wymaga przekazywania pewnych informacji na potrzeby 

uwzględniania ich w centralnym rejestrze UE. Jednak założeniem dyrektywy DAC7 jest, aby 

rejestr ten obejmował dane wyłącznie „nieunijnych” operatorów platform. Ponadto, uważamy, 

że projekt w obecnym brzemieniu przewiduje obowiązek rejestracji w Polsce operatorów 

platform spoza UE, nie uzależniając tego od wyboru przez operatora kraju członkowskiego, 

w którym zamierza on raportować dane (zasada jednego okienka wyrażona w dyrektywie). 

Zwracamy uwagę, że dyrektywa (art. 8ac(4)) wymaga od państw członkowskich wdrożenia 

przepisów obligujących operatorów spoza UE do rejestracji w Unii, ale daje im możliwość wyboru 

kraju rejestracji i przewidując wypełnianie obowiązków raportowania w tym wybranym kraju. 

Uważamy, że proponowane w projekcie regulacje dotyczące rejestracji operatorów platform 

powinny zostać zmienione i odnosić się wyłącznie do „nieunijnych” raportujących operatorów 

platform (tj. operatorów niebędących rezydentami w państwie członkowskim oraz 

niezarejestrowanych / niemających miejsca zarządu / nieposiadających stałego zakładu 

w żadnym państwie członkowskim). Dodatkowo, należy wskazać, że pojęcie „sprzedawców 

podlegających raportowaniu” obejmuje, w świetle projektu, sprzedawców zlokalizowanych  

w niektórych jurysdykcjach spoza Unii Europejskiej. W konsekwencji, „nieunijny” operator 

platformy może być zobowiązany do zarejestrowania się dla celów sprawozdawczości 

wynikającej z przepisów DAC7 w Polsce, w wyniku (potencjalnie) ułatwiania wykonywania 

czynności sprzedawcom zlokalizowanym w jurysdykcjach, z którymi Polska zawarła umowę  
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o wymianie danych. Może to wykraczać poza założenia DAC7. Ponadto sytuacja taka może 

wykraczać poza zakres jakiejkolwiek istniejącej lub potencjalnej umowy o wymianie danych dla 

Polski tj. dane raportowane przez operatów platform nie miałyby powiązania z Polską 

 i dotyczyłyby sprzedawców, którzy również nie mają powiązania z Polską. 

W tym zakresie rekomendujemy, aby definicje „raportujących operatorów platformy” oraz 

„sprzedawców podlegających raportowaniu” zostały dostosowane do tych przewidzianych  

w dyrektywie DAC7, aby uniknąć dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub/oraz aby 

wymóg przekazywania informacji o sprzedawcach z państw z którymi Polska ma zawartą umowę 

o wymianie informacji został ograniczony do tych operatorów platform, którzy są rezydentami 

w Polsce, lub którzy wybrali Polskę, jako państwo w którym wywiązują się z obowiązków 

sprawozdawczych. 

 

7. Kary pieniężne.  

 

Zgodnie z projektem ustawy, raportujący operator platformy, który nie dopełnia obowiązku m.in. 

zastosowania się do wezwania wskazanego w art. 75i ust. 2 projektu podlega karze pieniężnej. 

Należy zauważyć, że operator platformy nie ma nieograniczonych możliwości wyegzekwowania 

informacji od sprzedawcy. Narzędziem, które może skłonić sprzedawcę do podania danych jest 

wskazany w art. 75o ust. 4 projektu obowiązek zablokowania sprzedawcy i wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia do czasu otrzymania wymaganych informacji. Może się jednak zdarzyć, że 

pomimo zastosowania tego środka sprzedawca nie przekaże operatorowi wszystkich 

wymaganych danych. W konsekwencji operator platformy nie będzie w stanie wywiązać się  

z obowiązku przekazania wszystkich danych w ramach informacji o sprzedawcach,  

w szczególności po ponownym wezwaniu do złożenia informacji o sprzedawcach. W takiej 

sytuacji bezwzględne nałożenie kary na operatora oznacza wymaganie od niego spełnienia 

obowiązku niemożliwego do spełnienia. Postulujemy zatem, aby w takim przypadku nałożenie 

kary było opcjonalne i odnosiło się do sytuacji, w której operator nie przekazuje pełnych danych 

(lub udziela informacji niezgodnych z posiadanymi danymi, tak jak to zostało sformułowane  

w art. 90a). W przypadku jednak operatorów, którzy mogą udokumentować wezwanie 

sprzedającego do uzupełnienia informacji oraz dwóch ponownych wystąpień, jak również 

zastosowali środek sankcyjny wobec takiego sprzedającego (blokada wykonywania stosownych 

czynności lub wstrzymanie wypłat) kara winna zostać wyłączona. 

Ponadto, na tle naruszeń obowiązków informacyjnych przez inne podmioty, kara pieniężna 

przewidziana dla operatorów platform jest niewspółmiernie wysoka (maksymalnie 5 mln zł). Nie 

widzimy uzasadnienia dla różnicowania wysokości tych kar. Dodatkowo wśród okoliczności 

rzutujących na wysokość kary (art. 91 ust. 2 Projektu) powinna znaleźć się także przesłanka 

związana z biernością sprzedawcy i brakiem jego współpracy w przekazaniu informacji lub 

brakiem jego współpracy w wyjaśnieniu i skorygowaniu nieprawidłowych danych.  

Postulujemy zatem o obniżenie kar przewidzianych dla operatorów platform. 

 

8. Pozostałe uwagi.  
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a) art. 75g, ustawy zmienianej stanowi, że “Raportujący operator platformy przekazuje sprzedawcy 

podlegającemu raportowaniu, w terminie określonym w art. 75b ust. 1, informacje, o których 

mowa w art. 75c (...)”. Pragniemy wskazać, że użycie terminu “przekazuje” może implikować 

konieczność aktywnego przekazania tych informacji przez operatorów platform (np. wysłania ich 

mailem, pocztą). Postuluje się o doprecyzowanie ww. regulacji poprzez wskazanie, że 

wystarczające będzie udostępnienie takich informacji przez operatora platformy do 

samodzielnego pobrania ich przez sprzedawców podlegających raportowaniu np. tak, jak ma to 

miejsce w przypadku kopii danych RODO. 

b) art. 75h, ustawy zmienianej stanowi, że: “2. Korekta informacji o sprzedawcach obejmuje 

wyłącznie informacje w zakresie, w jakim informacja o sprzedawcach nie zawiera wszystkich 

informacji lub zawiera informacje błędne”. Postuluje się doprecyzowanie ww. regulacji poprzez 

wskazanie, czy błędne informacje to również informacje nieaktualne, ale  które wcześniej były 

prawidłowe. 

c) art. 75c pkt 4 lit.d, ustawy zmienianej, postulujemy uzupełnienie projektu o odpowiedzi na 

następujące pytania: Czy na kwotę wynagrodzenia składają się środki brutto otrzymane przez 

sprzedawcę na jego wallet u operatora płatności czy też jedynie środki brutto wypłacone na 

rachunek bankowy sprzedawcy czy też środki brutto należne sprzedawcy, które zostały w jego 

imieniu przekierowane na rzecz innego podmiotu (np. stanowiły darowiznę danego sprzedawcy 

na jakiś cel charytatywny)? Czy kwota wynagrodzenia winna zostać dla celów raportowania 

pomniejszona o dokonane zwroty dokonane przez danego sprzedawcę na rzecz kupujących? Czy 

liczba stosowanych czynności winna zostać skorygowana o dokonane zwroty dokonane przez 

danego sprzedawcę (np. na skutek zwrotów konsumenckich)? Jak interpretować anulowanie 

zakupu w kontekście obliczania wynagrodzenia/ilości transakcji? 

d) art. 75a ust. 1 pkt 4, ustawy zmienianej w art. 1 projektu [IDENTYFIKATOR RACHUNKU 

FINANSOWEGO] - postulujemy o wskazanie, co jest w praktyce takim identyfikatorem? Czy 

powinien być rachunek bankowy sprzedawcy, Nr walletu sprzedawcy u operatora płatności czy 

też np. User ID? 

e) art. 75a ust. 2, ustawy zmienianej w art. 1 Projektu [WYŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE]-  

w praktyce biznesowej, operatorzy platform chcąc dotrzeć do jak największej liczby 

użytkowników stosują mieszane modele biznesowe, tj. nie tylko umożliwiają sprzedaż towarów, 

ale np. umożliwiają również na wystawienie ofert, reklamowanie różnych czynności, itp.  

W świetle brzmienia art. 75a ust. 2 projektu ustawy postuluje się o doprecyzowanie, że  

w przypadku, gdy dane oprogramowanie umożliwia zarówno sprzedaż towarów, jak i publikację 

ogłoszeń / reklamowanie czynności, etc., to w zakresie w jakim to oprogramowanie pozwala na 

publikację ofert / reklamowanie czynności, etc. nie stanowi ono platformy. 

f) art. 75b, ustawy zmienianej w art. 1 projektu [WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO - 

“INFORMACJA O SPRZEDAWCACH”] - postuluje się o niezwłoczne opublikowanie wzoru 

dokumentu elektronicznego, w oparciu o który operatorzy platform będą zobowiązani do 

przekazywania informacji o sprzedawcach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wzór ten 
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jest niezbędny w celu przystąpienia prac programistycznych w zakresie generowania  

i konsolidowania danych. Niezbędne jest też umożliwienie zobowiązanym podmiotom na 

testowe składanie informacji o sprzedawcach. 

g) art. 75zb. ust. 1, ustawy zmienianej w art. 1 projektu, w brzmieniu proponowanym w projekcie 

ustawy stanowi, że: “z czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli. Kontrolowany, 

który nie zgadza się z ustaleniami kontroli zawartymi w protokole, może w terminie 14 dni od 

dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie 

stosowne dowody.” Termin 14 dni na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli jest terminem 

zbyt krótkim, biorąc pod uwagę ilość informacji gromadzonych i raportowanych przez operatora 

platformy. Postulujemy, aby termin ten został wydłużony do 30 dni. Ta sama uwaga odnosi się 

do art. 75zb. ust. 2 projektu, dotyczącego rozpatrzenia zastrzeżeń przez kontrolujących. 

h) art. 11 ust. 1 i 2 w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy stanowi, że: “1. W przypadku 

raportującego operatora platformy udostępniającego sprzedawcy platformę w okresie od dnia 1 

stycznia 2023 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązki określone w dziale IIIA 

ustawy zmienianej w art. 1 są wykonywane po dniu 30 kwietnia 2023 r. W takim przypadku 

pierwszy okres sprawozdawczy raportującego operatora platformy obejmuje również okres, 

 o którym mowa w zdaniu pierwszym. 2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 przepisu art. 75o 

ust. 4 nie stosuje się.”. Należy doprecyzować, co projektodawca ma na myśli, formułując w ten 

sposób art. 11 ust. 2 Projektu. W szczególności, czy operator platformy nie będzie mógł stosować 

środka przewidzianego w art. 75o ust. 4 projektu (tj. zablokowania sprzedawcy) w ciągu całego 

roku 2023? Czy też tylko w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.? Jakie konsekwencje dla 

operatora platformy będzie miało niestosowanie tego środka pod kątem oceny dochowania 

przez niego procedur należytej staranności. Przepis ten bezwzględnie wymaga doprecyzowania. 
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