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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 419) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest 

przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku od towarów i usług w obrocie złomem i niektórymi 

wyrobami stalowymi. W tym celu rozszerzono katalog towarów objętych odwróconym 

obciążeniem, wyłączono możliwość rozliczeń kwartalnych niektórych podatników oraz 

wprowadzono odpowiedzialność solidarną sprzedawcy i nabywcy towarów.  

Katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem (jest to metoda rozliczania VAT, 

w której obowiązek naliczenia podatku od sprzedaży, w tym wykazanie w deklaracji i zapłaty 

do urzędu skarbowego, spoczywa na nabywcy, a nie sprzedawcy towaru) powiększył się z 8 

do 41 pozycji, głównie w zakresie towarów zaliczanych do złomu oraz wyrobów stalowych 

(załącznik nr 11 do ustawy).  

Celem wyłączenia możliwości rozliczeń kwartalnych było ujednolicenie okresów 

rozliczeniowych sprzedawcy i nabywcy, w zakresie takich towarów, które z powodu 

przepisów europejskich nie mogły się znaleźć w procedurze odwróconego obciążenia. 

Wyłączenie rozliczeń kwartalnych dotyczyć będzie podatników, których obrót towarami, 

wymienionymi w załączniku nr 13, przekroczył 50 tys. zł miesięcznie lub przekroczył 1% 

wartości ich sprzedaży ogółem.  

Ostatnim elementem działań mających na celu przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku 

jest wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy z podmiotem dokonującym 

dostawy towarów objętych załącznikiem nr 13. Odpowiedzialność powstanie gdy obroty tymi 

towarami przekroczą wartość 50 tys. zł w miesiącu oraz nabywca towarów wiedział lub miał 
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uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że podatek nie zostanie wpłacony na rachunek 

urzędu skarbowego. Okolicznością uzasadniającą te przypuszczenia ma być w szczególności 

niska (bez uzasadnienia niższa niż ich wartość rynkowa) cena za dostarczane towary. Aby nie 

sparaliżować obrotu tymi towarami wprowadzono mechanizm kaucji gwarancyjnej, której 

uiszczenie i utrzymanie spowoduje wpisanie podmiotu do wykazu prowadzonego przez 

Ministra Finansów. Transakcje dokonane z podmiotem wpisanym do wykazu wyłączają 

powstanie odpowiedzialności solidarnej.  

Ponadto ustawa zwalnia od podatku produkty spożywcze dostarczane organizacjom 

pożytku publicznego. Dotychczas zwolniona od podatku była wyłącznie darowizna dokonana 

przez producenta produktów spożywczych, po niniejszej nowelizacji zwolnienie obejmie 

wszystkie kategorie podatników. 

Ustawą dokonano także niezbędnych zmian, stanowiących odzwierciedlenie przyjętych 

w ustawie o podatku od towarów i usług mechanizmów, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

 – Ordynacja podatkowa, w zakresie zabezpieczenia wykonania zobowiązań 

podatkowych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. 

Zmiany zawarte w art. 3-4 ustawy obejmują nowelizacje ustaw o podatku od towarów i 

usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób 

prawnych, które jeszcze są w okresie vacatio legis i wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

Zmiany te dotyczą definicji pojazdu specjalnego, co za tym idzie wyłączenia z ograniczenia 

odliczenia od podatku nabywcy takiego pojazdu. 

Zmiana zawarta w art. 5 również dotyczy ustawy będącej jeszcze w okresie vacatio legis 

i polega na zmianie terminu wystawiania faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej, 

cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług dystrybucyjnych w 

tym zakresie.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona do Sejmu przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2013 r. W 

wyniku prac legislacyjnych wniesiono wiele poprawek porządkowych oraz rozszerzono 

zakres ustawy o zmiany zawarte w art. 3-5 oraz zmianę dotyczącą darowizn na rzecz 

organizacji pożytku publicznego. 

 



– 3 – 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 1 - zwolnienie darowizn dla organizacji pożytku publicznego. 

Podobnie jak to ma miejsce obecnie, gdzie zwolniony jest jedynie producent produktów 

spożywczych, tak po rozszerzeniu zakresu podmiotowego zwolnienia, zwolnienie to jest 

niezgodne z dyrektywą 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 

dodanej. Ponieważ odpowiedzialność za niezapłacony podatek, w przypadku 

niewykorzystania produktów spożywczych zgodnie z przeznaczeniem, przerzucono na 

organizacje pożytku publicznego, przyjęty mechanizm może być polem do nadużyć. 

Ponieważ zwolnienie to jest w istocie dostawą opodatkowaną stawką 0%, mogą rodzić się 

pokusy wykorzystania podmiotu, specjalnie utworzonego do tego celu, do odzyskania 

podatku z niesprzedanych produktów spożywczych. W świetle dotychczasowych regulacji 

podmiot obdarowujący jest zainteresowany sprawdzeniem rzetelności organizacji pożytku 

publicznego, po nowelizacji odpowiedzialność będzie spoczywała wyłącznie na 

obdarowywanym, a wiec nie będzie powodu sprawdzania obdarowanego. 

2) art. 1 pkt 4 - odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą. Zgodnie z 

zaproponowaną regulacją odpowiedzialność solidarna powstaje w sytuacji gdy obroty 

towarami wymienionymi w załączniku nr 13, w danym miesiącu, przekroczą 50 tys. zł oraz 

gdy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota 

podatku za dostawę nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Uzasadnionymi 

podstawami ma być w szczególności cena za dostarczone towary "bez uzasadnienia 

ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej". Ponieważ jednocześnie ustawa przerzuca 

na nabywcę ciężar dowodu wystąpienia tych okoliczności i uwolnienia się od solidarnej 

odpowiedzialności razem z dostawcą towaru, to należy stwierdzić, iż przepis formułuje 

kryteria odpowiedzialności w stopniu niedostatecznie określonym. Po pierwsze jakie będą 

kryteria oceny suwerennej decyzji podmiotu sprzedającego towary po określonej cenie? 

Kiedy to będzie uzasadnione ekonomicznie (np. zgoda na sprzedaż ze stratą w celu 

odzyskania zamrożonego w towarze kapitału) a kiedy nie? Czy wartość rynkową towarów 

masowych można precyzyjnie określić - cena niższa od wartości rynkowej, nawet o jeden 

grosz, powoduje powstanie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe 

dostawcy. Wątpliwości praktyczne budzi także przerzucenie ciężaru dowodu na nabywcę: 

jakimi instrumentami może posłużyć się nabywca aby uwolnić się od odpowiedzialności 

solidarnej, np. w celu wykazania złej sytuacji ekonomicznej dostawcy? Takie instrumenty (w 
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postaci postępowania podatkowego) ma jedynie organ podatkowy, który ma obowiązek 

wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.   

W celu rozwiania powyższych wątpliwości ustawodawca powinien posłużyć się 

kryterium rażąco niskiej ceny, jako takiej, która uzasadnia przypuszczenia, że dostawca nie 

ma zamiaru zapłacić od tej transakcji podatku.  

Stosowna poprawka powinna otrzymać brzmienie: 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 105a w ust. 2 wyrazy "bez uzasadnienia ekonomicznego" 

zastępuje się wyrazem "rażąco"; 

Natomiast ciężar dowodu powinien spoczywać przede wszystkim na organie 

podatkowym, co nie wyklucza aktywności dowodowej podatnika; stosowana poprawka 

powinna otrzymać brzmienie: 

- w art. 1 w pkt 4, w art. 105a w ust. 4 skreśla się wyrazy "podatnik wykaże, że";  

3) art. 1 pkt 4, art. 105b ust. 6 pkt 2 i art. 105c ust. 9 pkt 1 - zwrot kaucji gwarancyjnej 

oraz usunięcie z wykazu podmiotu wnioskującego o zwrot kaucji. Funkcją kaucji 

gwarancyjnej jest zabezpieczenie  transakcji od strony wykonania zobowiązań podatkowych 

oraz upewnienie nabywców, iż dokonując transakcji z podmiotem ujętym w wykazie nie 

narażają się na solidarną odpowiedzialność za zobowiązania dostawcy.  

Wydaje się, że w przypadku złożenia wniosku o zwrot kaucji może dojść do 

pozbawienia kaucji co najmniej pierwszej z tych funkcji. Organ podatkowy ma obowiązek 

zwrócić kaucję nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono 

wniosek oraz usunąć podmiot z wykazu - ostatniego dnia roboczego miesiąca w którym 

złożono wniosek o jej zwrot. Pozornie termin pierwszy jest dłuższy, jednak jest to termin na 

ostateczne zakończenie działań organu podatkowego, działań które ma podjąć bez zbędnej 

zwłoki, organ nie może bez uzasadnienia "przetrzymywać" kaucji do końca tego terminu. 

Jeżeli nie wystąpią okoliczności powodujące konieczność wszczęcia postepowania 

podatkowego, organ ma obowiązek zwrócić kaucję pierwszego dnia, w którym to stwierdzi. 

W takich okolicznościach może dojść do sytuacji, w której, w wykazie, do końca miesiąca, 

będzie ujęty podmiot, któremu zwrócono kaucję. Tym samym kaucja gwarancyjna przestanie 

spełniać jedną ze swoich funkcji tj. zabezpieczenia roszczeń podatkowych Skarbu Państwa - 

w przypadku kolejnej transakcji, nie powstanie solidarna odpowiedzialność nabywcy i nie 

będzie możliwości pokrycia podatku z kaucji. Aby nie dopuścić do powstania takiej sytuacji 
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terminy zwrotu kaucji na wniosek i usunięcia podmiotu z wykazu muszą być skorelowane - 

usunięcie z wykazu musi być powiązane, nie ze zwrotem kaucji a ze złożeniem wniosku o jej 

zwrot.  

Stosowana poprawka powinna otrzymać brzmienie: 

- w art. 1 w pkt. 4, w art. 105c w ust. 9 w pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) w przypadku wniosku o zwrot kaucji w całości - w dniu złożenia tego wniosku;". 
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