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Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 

zamówień publicznych 

(druk nr 834) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa wprowadza do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT) 

szereg zmian mających na celu, zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, zapewnienie 

większej skuteczności i uszczelnienie systemu VAT oraz zagwarantowanie zasady 

proporcjonalności i neutralności podatku, a także realizację wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 

Po pierwsze, ustawa zakłada zmiany w zakresie tzw. mechanizmu odwrotnego 

obciążenia, przewidującego odstępstwo od zasady, zgodnie z którą zobowiązanym do zapłaty 

podatku jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług. Ustawa poszerza 

katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (gdy podatek VAT 

rozliczany jest przez nabywcę, a nie dostawcę) o złoto w postaci surowca lub półproduktu 

(o próbie 325 tysięcznych lub większej), złoto inwestycyjne (w sytuacji gdy podatnik 

skorzystał z opcji opodatkowania), kolejne wyroby ze stali (arkusze żeberkowane ze stali 

niestopowej), telefony komórkowe, komputery przenośne (tablety, notebooki, laptopy) oraz 

konsole do gier. Ustawa ogranicza mechanizm odwróconego obciążenia do podatników VAT 

czynnych (wyłącza spod tego mechanizmu dostawy towarów realizowane na rzecz 

podatników korzystających ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 

VAT, jak również wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie 

art. 43 ust. 1 ustawy VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy) 

oraz ogranicza ten mechanizm do dostaw niektórych towarów powyżej określonego limitu 

kwotowego (jeśli łączna wartość towarów w postaci telefonów komórkowych, komputerów 



– 2 – 

przenośnych lub konsol do gier, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, przekracza, bez 

kwoty podatku, 20.000 zł). Ustawa nakłada też na dostawcę obowiązek składania 

naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowującej w obrocie krajowym, czyli 

zbiorczej informacji o dokonanych przez dostawcę transakcjach, z tytułu których podatek 

powinien rozliczyć nabywca (objętych odwrotnym obciążeniem).  

Zmianami związanymi z mechanizmem odwróconego obciążenia są także zmiany 

w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Ustawa wprowadza ogólną normę, zgodnie 

z którą jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego w podatku VAT, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć oraz 

doprecyzowuje inne przepisy Prawa zamówień publicznych. 

Po drugie, ustawa przewiduje zmiany w zakresie instytucji odpowiedzialności 

podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy (towary 

wymienione w załączniku nr 13 do ustawy VAT, objęte dodatkowo obowiązkiem 

miesięcznego rozliczania). Przewiduje się rozszerzenie stosowania tej instytucji na nowe 

towary (srebro i platyna w postaci surowca i półproduktu), przy jednoczesnym wyłączeniu 

niektórych towarów dotychczas wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy, z uwagi na 

objęcie ich mechanizmem odwróconego obciążenia (złoto w postaci surowca lub półproduktu 

o próbie 325 tysięcznych lub większej, złoto inwestycyjne w sytuacji gdy podatnik skorzystał 

z opcji opodatkowania). Ustawa zakłada korektę przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej, 

stanowiącej jedną z przesłanek wyłączających odpowiedzialność podatkową nabywcy za 

zobowiązania sprzedawcy (nabywca nie ponosi ewentualnej odpowiedzialności, w przypadku 

gdy sprzedawca wniósł kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości i został umieszczony 

w odpowiednim wykazie). W tym zakresie ustawa m. in. różnicuje wysokość kaucji 

w zależności od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy inne wrażliwe towary 

(podwyższenie wysokości kaucji w przypadku paliw), wprowadza wymóg oprocentowania 

kaucji złożonej w formie depozytu pieniężnego, określa właściwość naczelnika urzędu 

skarbowego w zakresie kaucji w przypadku zmiany właściwości urzędu oraz przesądza, że 

kaucja stanowi zabezpieczenie (poza zapłatą podatku) odsetek za zwłokę oraz powstałych po 

wniesieniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa. 
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Po trzecie, ustawa zgodnie z uzasadnieniem do jej projektu, ma na celu dostosowanie 

przepisów ustawy VAT do wyroku TSUE w sprawie C-511/10 w powiązaniu z wyrokiem 

w sprawie C-437/06 poprzez wskazanie przykładowych metod służących odliczaniu VAT 

w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych 

(podlegających i niepodlegających systemowi VAT). Realizując powyższe ustawa (między 

innymi) zakłada w sytuacji, gdy podatnik oprócz wykonywania działalności gospodarczej 

wykonuje również działalność pozostającą poza zakresem podatku VAT: 

1) wskazanie na sposób określania przez podatnika proporcji odliczania podatku 

naliczonego,  

2) wprowadzenie dla jednostek samorządu terytorialnego sposobu odliczania podatku 

naliczonego opartego na kryterium „przychodowym”, z możliwością zastosowania 

innej metody odpowiadającej bardziej specyfice podmiotu, 

3) doprecyzowanie zasad postępowania w przypadku zmiany zakresu 

wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej 

opodatkowaniu VAT (zasady dokonywania korekty).  

Po czwarte, ustawa wprowadza zmiany związane z tzw. ulgą na złe długi. Instytucja 

ta umożliwia wierzycielowi skorygowanie (obniżenie) podatku należnego, w sytuacji gdy 

dłużnik (w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności) nie uregulował należności za 

zakupione towary lub usługi. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniego 

zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wierzyciel nie może skorzystać z ulgi, jeśli dłużnik jest w trakcie postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Opiniowana ustawa, symetrycznie (aby zapewnić 

realizację zasady proporcjonalności i neutralności podatku), wyłącza obowiązek dokonania 

korekty podatku naliczonego przez dłużnika pozostającego w trakcie postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Ustawa wprowadza też możliwość zastosowania 

ulgi na złe długi przez podmioty powiązane (powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu 

przysposobienia, kapitałowe, majątkowe oraz wynikające ze stosunku pracy). 

Po piąte, ustawa znosi obniżoną stawkę podatku dla towarów przeznaczonych na 

cele ochrony przeciwpożarowej, stosowaną do dostaw na terytorium kraju dla jednostek 

ochrony przeciwpożarowej. Ustawa wykonuje w tym zakresie wyrok TSUE z 18 grudnia 

2014 r. w sprawie C-639/13 dotyczący możliwości stosowania na gruncie prawa polskiego 
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obniżonej stawki podatku VAT w stosunku do dostawy towarów związanych z ochroną 

przeciwpożarową. 

Ustawa wskazuje na dzień 1 lipca 2015 r. jako na dzień wejścia w życie zmian 

dotyczących odwróconego VAT, solidarnej odpowiedzialności podatkowej oraz ulgi na złe 

długi (jest to termin wskazany jako zasadniczy termin wejścia w życie ustawy). Jednocześnie 

ustawa przewiduje, że zmiany dotyczące sposobu wyliczania proporcji oraz objęcia stawką 

podstawową towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej wejdą w życie 

z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 87. posiedzeniu w dniu 20 lutego 2015 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3077). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Finansów Publicznych.  

Najistotniejsza zmiana przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych, wykraczająca 

poza zakres projektu rządowego, dotyczyła powrotu (od dnia 1 stycznia 2016 r.) do stawki 

podstawowej podatku VAT dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.  

Pozostałe poprawki Komisji Finansów Publicznych mieściły się w materii projektu. 

Poprawki te między innymi wprowadziły upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych do określenia, dla niektórych podatników, sposobu określania proporcji 

służących odliczaniu podatku w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów 

mieszanych oraz przesunęły zasadniczy termin wejścia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 

2015 r. na dzień 1 lipca 2015 r.  

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie zgłoszono dodatkowych 

poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego ze zmianami 

wprowadzonymi przez Komisję Finansów Publicznych. 
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III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 1 lit. a noweli, art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT. 

Opiniowana ustawa zawęża stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia tylko do 

sytuacji, gdy nabywcą towarów jest podatnik VAT czynny (zmienia art. 17 ust. 1 pkt 7 

ustawy VAT). Jako uzasadnienie tej zmiany projektodawcy podają, że „stosowanie 

mechanizmu odwrotnego obciążenia wobec wszystkich podatników VAT (zarówno 

czynnych, jak i zwolnionych) nie jest bowiem konieczne z punktu widzenia 

proporcjonalności tego szczególnego środka przeciwdziałania oszustwom w podatku od 

towarów i usług”.  

W świetle powyższego powstaje pytanie, czy nie należałoby zawęzić mechanizmu 

odwróconego VAT do podatników VAT czynnych, nie tylko w przypadku dostaw towarów 

ale i świadczenia usług (odpowiednia zmiana art. 17 ust. 1 pkt 8). 

2) art. 1 pkt 1 lit. b noweli, art. 17 ust. 1c–1e ustawy VAT. 

Zgodnie z powyższymi przepisami mechanizm odwrotnego obciążenia, w przypadku 

dostaw towarów w postaci telefonów komórkowych, komputerów przenośnych lub konsol do 

gier, znajdzie zastosowanie jeśli wartość tych towarów, w ramach jednolitej gospodarczo 

transakcji obejmującej te towary, przekroczy określony limit (20.000 zł). Wątpliwość co do 

dostatecznego stopnia określoności przepisu może budzić próba zrekonstruowania definicji 

jednolitej gospodarczo transakcji.  

Zgodnie z art. 17 ust. 1e za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję 

obejmującą więcej niż jedna umowę, jeśli okoliczności tej transakcji lub warunki na jakich 

została zrealizowana odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących 

w obrocie przedmiotowymi towarami. Można zadać pytanie o zakres tego przepisu. Czy 

obejmuje on jedynie „zakaz” sztucznego dzielenia umowy (tak aby poszczególne 

„częściowe” umowy nie przekraczały limitu 20.000 zł) - na to wprost wskazuje fraza „za 

jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę”. 

Czy, też art. 17 ust. 1e obejmuje także sytuację, w której cena za dostarczone podatnikowi 

towary była, bez uzasadnienia ekonomicznego, niższa od ich wartości rynkowej – na to 

wskazuje porównanie wprowadzanych rozwiązań z już obowiązującym art. 105a ust. 2 
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ustawy VAT. Literalne brzmienie przepisów przesądza, że za jednolitą gospodarczo 

transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, uznaje się nie tylko transakcję „sztucznie” 

podzieloną na większą część umów, ale także więcej niż jedną umowę z zaniżoną ceną. 

Takiej symetrycznej przesłanki, nie zawiera ust. 1d definiujący jednolitą gospodarczo 

transakcję jako objętą jedną umową. 

3) art. 1 pkt 2 noweli, art. 18c ust. 1 pkt 1 ustawy VAT. 

Wskazana jest zmiana doprecyzowująca odesłanie, tak aby ujednolicić przyjęte techniki 

odesłań w ramach art. 18c, art. 26 i art. 42 ust. 12a ustawy VAT.  

Propozycja poprawki powinna ulec modyfikacji w przypadku przyjęcia propozycji 

poprawki z pkt 12 opinii. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2, w pkt 1 wyrazy „art. 100” zastępuje się wyrazami „art. 100 ust. 1” oraz 

wyrazy „art. 101a” zastępuje się wyrazami „art. 101a ust. 1”; 

4) art. 1 pkt 3 i 17 noweli, art. 41 ust. 10 i zał. nr 3 ustawy VAT. 

Zmiany związane ze zniesieniem obniżonej stawki podatku VAT dla towarów 

przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej zostały wprowadzone poprawką 

wniesioną w Sejmie pomiędzy pierwszym i drugim czytaniem projektu ustawy. 

Uzasadnieniem dla wprowadzenia tej zmiany była konieczność wykonania orzeczenia TSUE 

z dnia 18 grudnia 2014 r. 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego podstawowe treści, które znajdą 

się ostatecznie w ustawie powinny przebyć pełną drogę procedury trzech czytań, a więc 

muszą być objęte materią projektu przekazanego do Sejmu (art. 118 i art. 119 Konstytucji).  

Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, „treść zgłoszonych podczas rozpatrywania 

projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby uczynić przedmiotem 

kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od złożonej inicjatywy 

ustawodawczej, że jest to w istocie projekt „innej” ustawy”. W wyrokach K 37/03 oraz 

K 45/05 Trybunał wskazał, że „wnoszenie poprawek oznacza prawo składania wniosków, 

polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi określonych 

wyrazów lub określonej części projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania poprawek nie 
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może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej”. W orzeczeniach 

wskazuje się również, że dopuszczalny zakres poprawek nie powinien wychodzić poza zakres 

przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać ten zakres (K 3/98). Trybunał 

Konstytucyjny traktuje za nowość normatywną, wykraczającą poza zakres projektu ustawy, 

także poprawki zgłaszane w Sejmie w trakcie posiedzenia komisji przed drugim czytaniem 

(orzeczenie z 24 marca 2009 r., sygn. akt K 53/07). 

Wprowadzone przez opiniowaną nowelizację rozwiązanie, zgodnie z którym stawką 

podstawową VAT objęto towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej, 

wykroczyło poza pierwotny, złożony przez rząd, projekt ustawy. Jako takie, w świetle 

powyższych uwag – pomimo merytorycznej zasadności wynikającej z orzeczenia TSUE – 

budzi uzasadnione wątpliwości co do dochowania konstytucyjnych, formalnoprawnych 

warunków procesu ustawodawczego.  

 

Niezależnie od powyższych uwag rozważenia wymaga również, czy termin wejścia 

w życie zmian związanych z wprowadzeniem stawki podstawowej na towary przeznaczone 

na cele ochrony przeciwpożarowej (1 stycznia 2016 r., jako wyjątek od podstawowego 

terminu wejścia w życie ustawy), jest optymalny z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej. 

Wprawdzie art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie przewiduje terminu na 

wykonanie wyroku TSUE, przyjmuje się jednak, ze jego wykonie powinno być zakończone 

w możliwie najkrótszym terminie (podstawowy termin wejścia w życie opiniowanej ustawy 

to początek trzeciego kwartału 2015 r., czyli 1 lipca 2015 r.). 

5) art. 1 pkt 4 lit. a noweli, art. 86 ust. 2b pkt 2 ustawy VAT. 

Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez 

podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, między innymi jeżeli obiektywnie 

odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz 

na cele inne niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych wydatków w całości do 

działalności gospodarczej nie jest możliwe. Za normatywnie zbędny należy uznać zwrot „gdy 

przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe”. Sposób 

określenia proporcji znajdzie zastosowanie zawsze i jedynie w takiej sytuacji, gdy przypisanie 

towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, co 

wynika bezpośrednio z art. 86 ust. 2a. Za zbędne uznać należy również określenie 
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„obiektywnie”. Przepis ustawy wprowadzając określoną przesłankę z samej swojej istoty 

wprowadza tę przesłankę jako przesłankę obiektywną.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2b w pkt 2 skreśla się wyraz „obiektywnie” oraz wyrazy „, gdy 

przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe”; 

6) art. 1 pkt 4 lit. a noweli, art. 86 ust. 2c pkt 2 ustawy VAT. 

Wskazana jest zmiana redakcyjna uwzględniająca, że w ustawie należy posługiwać się 

językiem powszechnym, unikając języka potocznego (§ 8 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej).  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 2c w pkt 2 występujący dwukrotnie wyraz „roboczogodzin” 

zastępuje się wyrazem „godzin”; 

7) art. 1 pkt 4 lit. a noweli, art. 86 ust. 2f ustawy VAT. 

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy VAT podatnik rozpoczynający w danym roku 

podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność 

gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego przyjmuje dane wyliczone 

szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie 

protokołu. Przepis ten ma znaleźć zastosowanie także w przypadku, o którym mowa w art. 86 

ust. 2g. 

Powyższy przepis wymaga co najmniej rozbudowania o regulacje stwarzające 

gwarancje dla podatnika do określenia szacunkowych danych zgodnie z jego uzasadnionymi 

oczekiwaniami. Zakłada bowiem, że sytuacja prawna podatnika kształtowana jest nie 

jednostronnie przez organ podatkowy, w drodze decyzji, ewentualnie postanowienia, od 

którego to rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie, a następnie skarga do sądu 

administracyjnego, a w drodze umowy z podatnikiem. Nasuwa się więc wątpliwość co do 

możliwości kwestionowania przez podatnika niekorzystnego dla niego stanowiska organu 

podatkowego lub też bezczynności organu. Zwraca też uwagę, że protokół (zgodnie 

z Ordynacją podatkową) jest jedynie formą udokumentowania określonych czynności 
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procesowych (czynnością materialno-techniczną), a nie formą rozstrzygania określonych 

spraw. 

8) art. 1 pkt 4 lit. c noweli, art. 86 ust. 22 ustawy VAT. 

Ustawa VAT w brzmieniu zaproponowanym opiniowaną nowelizacją nie określa (nawet 

fakultatywnych) sposobów określenia proporcji. Stanowi jedynie, w art. 86 ust. 2b, 

o ogólnych warunkach, w których sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada 

specyfice wykonywanej przez podatnika działalności oraz wskazuje na przykładowe dane, 

które mogą być wykorzystane przy sposobie określania proporcji. Jednocześnie ustawa 

zakłada, w przypadku podatnika - jednostki samorządu terytorialnego, że sposobem 

określenia proporcji najbardziej odpowiadającym specyfice wykonywanej działalności jest 

sposób wykorzystujący dane z art. 86 ust. 2c pkt 3. Jednostka samorządu terytorialnego, 

zgodnie z art. 86 ust. 2i może wybrać inny, uznany przez siebie za bardziej reprezentatywny, 

sposób określenia proporcji (czyli sposób określenia proporcji z wykorzystaniem danych 

innych niż te z ust. 2c pkt 3). Podatnicy (w tym jednostki samorządu terytorialnego) pomimo 

pozostawienia im swobody co do sposobu określenia proporcji, muszą wykorzystać w celu 

obliczenia podatku dane za poprzedni rok podatkowy. Jedyne dopuszczalne wyjątki 

przewiduje art. 86 ust. 2e zdanie drugie (dane z roku poprzedzającego poprzedni rok 

podatkowy dla jednostki samorządu terytorialnego) oraz ust. 2f i 2g (dane wyliczone 

szacunkowo). 

W świetle przedstawionych wyżej uregulowań dotyczących sposobu obliczania 

proporcji wątpliwość budzi zakres spraw oraz wytyczne z art. 86 ust. 22 ustawy. Przepis ten 

formułuje fakultatywne upoważnienie do określenia dla niektórych podatników sposobu 

określenia proporcji uznanego za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez 

tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz do wskazania danych, 

na podstawie których obliczana jest kwota podatku naliczonego, tak aby zapewnić możliwość 

wyboru innego bardziej reprezentatywnego sposobu określenia proporcji. 

Po pierwsze, wydaje się, ze intencją wprowadzenia upoważnienia do wydania 

rozporządzenia było nie tyle określenie sposobów określenia proporcji jako takich (a tym 

samym np. upoważnienie ministra do określenia sposobów innych niż realizujących przepis 

art. 86 ust. 2b), co upoważnienie ministra do wskazania właściwych dla wybranych 

podatników danych wykorzystywanych przy sposobie wyliczenia proporcji. 
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Po drugie, powyższy przepis upoważniający można interpretować jako dający 

kompetencję właściwemu ministrowi do określenia jedynie danych modyfikujących art. 86 

ust. 2c lub zarówno tych danych, jak i danych z ust. 2b. Przy założeniu, że przepisy 

rozporządzenia mogą modyfikować normy ustawowe tylko wtedy, gdy przepis 

upoważniający wyraźnie na to pozwala (zgodnie z art. 92 konstytucji, dyrektywa § 116 Zasad 

techniki prawodawczej) zasadnym powinno być doprecyzowanie zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania rozporządzeniem. Przyjmując, że intencją przepisu jest 

również modyfikacja ust. 2d, propozycja poprawki przesądza wprost taką możliwość, 

jednocześnie ograniczając to upoważnienie jedynie do wskazania na dane z poprzedniego 

roku podatkowego albo na dane z roku poprzedzającego poprzedni rok podatkowy. 

Po trzecie, przyjąć należy, że wytyczna do wydania rozporządzenia, nakazująca 

zapewnić możliwość wyboru innego bardziej reprezentatywnego sposobu określenia 

proporcji, pozostawia właściwemu ministrowi zbyt dużą swobodę co do poszerzania materii 

przekazanej do uregulowania rozporządzeniem (wytyczną minister może zrealizować na 

przykład przestawiając dwa alternatywne sposoby określenia proporcji). Stąd zasadnym 

powinno być przesądzenie wprost w ustawie o uprawnieniu podatnika do samodzielnego 

wybrania przez niego sposobu określenia proporcji (analogicznie jak w przypadku jednostki 

samorządu terytorialnego). 

Propozycja poprawki powinna ulec modyfikacji w przypadku uwzględnienia drugiej 

z alternatywnych propozycji poprawki z pkt 10 opinii. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w lit. a, ust. 2i otrzymuje brzmienie: 

„2i. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego lub podatnik dla 

którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie 

ust. 22 uznają, że wskazany zgodnie z ust. 2e lub przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez nich działalności i dokonywanych przez nich nabyć, 

mogą oni zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.”, 

b) w lit. c, ust. 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników, sposób określenia 
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proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych 

podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, poprzez określenie 

danych wykorzystywanych przy sposobie określenia proporcji, wskazując na dane 

przyjęte w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego jako na dane za poprzedni 

rok podatkowy albo za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy oraz 

uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników 

i uwarunkowania obrotu gospodarczego.”; 

9) art. 1 pkt 9 noweli, art. 90c ust. 1 i 2 ustawy VAT. 

Przepis art. 90c ust. 2 zakłada, że podatnik, który przyjął, przy sposobie określania 

proporcji, dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jest obowiązany 

dokonać korekty podatku uwzględniając dane dla roku podatkowego poprzedzającego 

poprzedni rok podatkowy.  

Powstaje pytanie o zasadność takiego rozwiązania. Zgodnie z regułami ogólnymi 

(art. 90c ust. 1) dokonywana korekta uwzględnia dane z roku podatkowego, którego dotyczy. 

Tym samym zakłada, że dane przyjęte pierwotnie do obliczenia proporcji są danymi 

„szacunkowymi”, które należy zweryfikować danymi rzeczywistymi, przyjętymi przy 

wyliczeniu proporcji „ostatecznej”. Przepis art. 90c ust. 2 zakłada natomiast, że proporcja 

„ostateczna” oparta będzie na danych „szacunkowych” (z roku podatkowego 

poprzedzającego poprzedni rok podatkowy, a nie z roku podatkowego, którego dotyczy). 

10) art. 1 pkt 9 noweli, art. 90c ust. 2 ustawy VAT. 

Jeżeli przyjąć, że art. 86 ust. 22 upoważnia ministra do wskazania danych innych niż 

dane za poprzedni rok podatkowy, to nasuwa się wątpliwość, czy przepis art. 90c jest 

„kompletny”. Ustęp drugi tego artykułu zakłada, że jednostka samorządu terytorialnego, 

dokonując korekty podatku odliczonego, może uwzględnić dane za rok podatkowy 

poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeśli dane te przejęła do obliczenia kwoty podatku 

naliczonego. Jeśli uznać ten przepis za uzasadniony (zobacz uwaga nr 9 opinii), to 

analogiczne rozwiązanie może być właściwe także w stosunku do podatników, wskazanych 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 86 ust. 22, którzy również mogą 

przyjąć takie dane do obliczenia kwoty podatku naliczonego. 
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Druga z zaproponowanych alternatywnie propozycji poprawki powinna ulec 

modyfikacji w przypadku uwzględnienia propozycji poprawki nr 8. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 9, w art. 90c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje jednostka 

samorządu terytorialnego lub podatnik, dla którego sposób określenia proporcji 

wskazują przepisy wydane na podstawie art. 86 ust. 22, mogą oni uwzględnić dane 

za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane 

przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa 

w art. 86 ust. 2a.”; 

albo: 

w art. 1 

a)  w pkt 4 w lit. c, ust. 22 otrzymuje brzmienie: 

„22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia, określić: 

1) sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice 

wykonywanej przez niektórych podatników działalności i dokonywanych przez 

nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota 

podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, 

zapewniając tym podatnikom możliwość wyboru innego bardziej 

reprezentatywnego sposobu określenia proporcji, 

2) w przypadku podatników, o których mowa w pkt 1, podatników uprawnionych 

do dokonania korekty podatku odliczonego, w sposób o którym mowa 

w art. 90c ust. 2 

- uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez podatników 

i uwarunkowania obrotu gospodarczego.”; 

b) w pkt 9, w art. 90c ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje jednostka 

samorządu terytorialnego lub podatnik wskazany w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 86 ust. 22 pkt 2, mogą oni uwzględnić dane za rok 

podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto 



– 13 – 

w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa  

w art. 86 ust. 2a.”; 

11) art. 1 pkt 11 noweli, art. 101a ustawy VAT. 

Wskazane przepisy wprowadzają do ustawy VAT nowy rodzaj zbiorczych informacji 

o dokonanych dostawach towarów i świadczeniu usług. Są to „informacje podsumowujące 

w obrocie krajowym”, inne od już regulowanych rozdziałem 3 działu X „informacji 

podsumowujących”. Stąd wskazana jest zmiana techniczno-porządkowa czyniąca tytuł 

rozdziału 3 adekwatnym do jego treści. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

10a) w dziale X tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: 

„Informacje podsumowujące i informacje podsumowujące w obrocie krajowym”; 

12) art. 1 pkt 11 noweli, art. 101a ust. 4 ustawy VAT. 

Nowododawany przepis art. 101a ust. 4 ustawy VAT nakłada na podatnika obowiązek 

skorygowania błędnej „informacji podsumowującej w obrocie krajowym” (z art. 101a ust. 1). 

Jednocześnie obowiązujący art. 101 formułuje tożsamy obowiązek dokonania korekty 

„informacji podsumowującej” (z art. 100 ust. 1). Przepisy te różnią się miedzy sobą. Pierwszy 

z nich stanowi o „błędach w danych zawartych w złożonej informacji” drugi 

o „jakichkolwiek błędach w złożonych informacjach”. Zakładając, że racjonalny 

ustawodawca te same instytucje reguluje w ten sam sposób (§ 10 Zasad techniki 

prawodawczej) należy postulować ujednolicenie przepisów. 

Propozycja poprawki: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 11: 

– polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„po art. 100 dodaje się art. 100a w brzmieniu:”, 

– w art. 101a skreśla się ust. 4 oraz w ust. 5 wyrazy „przepis ust. 4” zastępuje się 

wyrazami „przepis art. 101”, 

– art. 101a oznacza się jako art. 100a, 
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b) dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) art. 101 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 101. W przypadku stwierdzenia błędów w złożonej informacji 

podsumowującej lub w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym 

podmiot, który złożył informację, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej 

informacji.”;”; 

2) w art. 6 wyrazy „art. 101a” zastępuje się wyrazami „art. 100a”; 

13) art. 1 pkt 14 lit. d noweli, art. 105b ust. 3a ustawy VAT. 

Wskazana jest zmiana techniczno-redakcyjna adekwatnie oddająca intencje przepisu 

(„kilka” to wyrażenie nieostre oznaczające więcej niż dwa) oraz ujednolicająca przepisy 

ust. 3 i ust. 3a (w ramach art. 105b). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14 w lit. d, w ust. 3a wyraz „kilka” zastępuje się wyrazem „więcej”; 

14) art. 1 pkt 14 lit. d noweli, art. 105b ust. 3d ustawy VAT. 

Zgodnie z art. 105b ust. 3b kaucja gwarancyjna powinna obejmować zobowiązanie 

gwaranta do zapłacenia określonej kwoty na pisemne wezwanie beneficjenta gwarancji. 

Zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego forma pisemna wymaga złożenia własnoręcznego 

podpisu. Zgodnie z art. 96 Kc czynności prawnych można dokonywać przez pełnomocnika. 

Stąd przepis art. 105b ust. 3d w dużej mierze uznać należy za nadregulację (twierdzenie to 

w świetle art. 217 i art. 143 Ordynacji podatkowej uznać należy za zasadne także 

w perspektywie publicznoprawnej). Propozycja poprawki zmierza do usunięcia normatywnie 

zbędnych fragmentów przepisu, co – w efekcie – usunie także wątpliwości co do formy oraz 

możliwości złożenia przez pełnomocnika wezwania do zapłacenia kwoty wynikającej 

z gwarancji oraz oświadczenia beneficjenta gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się 

wymagalne (obecnie a contrario oświadczenie takie może być niepodpisane i musi być 

złożone osobiście przez beneficjenta). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14 w lit. d, ust. 3d otrzymuje brzmienie: 
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„3d. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3b, powinno zawierać oświadczenie 

beneficjenta gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne.”; 

15) art. 2 pkt 1 noweli, art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 91 ust. 3a prawa zamówień publicznych wykonawca ma poinformować 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego 

u zamawiającego. Przepis ten może budzić wątpliwości interpretacyjne. 

Po pierwsze, czy powyższa informacja ma być zamieszczana we wszystkich ofertach 

zarówno prowadzących jak i nieprowadzących do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, czy też tylko w przypadku ofert prowadzących do powstania takiego 

obowiązku. Na to pierwsze wskazuje fraza „czy wybór oferty będzie prowadził do powstania 

obowiązku”, na to drugie umiejscowienie przepisu jako zdania drugiego w ramach art. 91 

Prawa zamówień publicznych. 

Po drugie kwestionowany przepis nie rozstrzyga, czy informacja o możliwości 

powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego ma być elementem oferty, czy też ma 

być składana obok oferty.  

16) art. 3 noweli. 

Artykuł 3 noweli zakłada przejściową regulację dotyczącą mechanizmu odwróconego 

obciążenia. Uwzględnia dokonaną zmianę w statusie nabywcy jako podatnika VAT czynnego 

(ust. 1) oraz rozszerzenie katalogu towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia 

(ust. 2) i tym samym rozstrzyga jakie przepisy stosować w przypadku uiszczenia, przed 

dniem wejścia w życie ustawy, zapłaty na poczet dostawy dokonanej po dniu jej wejścia 

w życie. W tym zakresie przepis nie budzi wątpliwości. 

Koniecznym wydaje się jednak uwzględnienie także kolejnej zmiennej – jednolitej 

gospodarczo transakcji, która może składać się z szeregu dostaw realizowanych na podstawie 

jednej lub kilku umów, o sumie dającej limit kwoty warunkującej zmianę podatnika ze 

zbywcy na nabywcę. Przepis art. 3 nie rozstrzyga jak liczyć ten limit „na granicy” wejścia 

ustawy w życie, w sytuacji gdy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji umowa lub 

umowy (część umów) zostały zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy.  
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Propozycja poprawki: 

dodaje się art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. Łączną wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji 

obejmującej towary wymienione w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy wymienionej 

w art. 1, w przypadku umowy lub umów, zawartych przed dniem 1 lipca 2015 r., określa się 

biorąc pod uwagę wartość tych towarów, w ramach dostaw dokonanych od dnia 1 lipca 

2015 r.”; 

17) art. 4 noweli. 

Przepis art. 4 zakłada, że zmienione przepisy dotyczące instytucji ulgi na złe długi mogą 

mieć (ale nie muszą) zastosowanie do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia 

w życie ustawy. 

Rolą przepisów przejściowych jest jednoznaczne rozstrzygniecie jakie przepisy (nowej 

czy dotychczasowej ustawy) znajdą zastosowanie do stanów faktycznych powstałych pod 

rządami dotychczasowych rozwiązań, tak aby nie pozostawiać wątpliwości adresatom ustawy 

co do zakresu ich uprawnień i obowiązków. Takiego postulatu nie realizuje zakładana przez 

opiniowaną ustawę fakultatywność zastosowania przepisów nowych. 

Zmiany w zakresie ulgi na złe długi znoszą obowiązek dokonania korekty podatku 

naliczonego przez dłużnika pozostającego w ostatnim dniu miesiąca, w którym upłynął 150 

dzień od dnia upływu terminu płatności, w trakcie postępowania upadłościowego. Zgodnie z 

dotychczasowymi przepisami korekty tej dłużnik już dokonał w rozliczeniu za okres, 

w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności. Powstaje więc pytanie, czy 

w świetle przepisu art. 4 dłużnik może dokonać ponownej korekty (zgodnie z nowymi 

przepisami dłużnik nie ma jedynie obowiązku skorygowania naliczonego podatku, nie 

odnajdzie więc przepisu, który wprost uprawnia go do dokonania ponownej korekty), a jeśli 

tak, to w rozliczeniu za jaki okres. W stosunku do dłużnika, który nie dokonał w stosownym 

terminie korekty podatku naliczonego, w myśl art. 89b ust. 6, właściwy organ ustala 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego 

z nieuregulowanej faktury. Powstaje pytanie, o wpływ przepisu przejściowego na decyzje 

wydanych na podstawie art. 89b ust. 6 i uprawnienia podatników z tym związane. 
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18) art. 11 ust. 2 noweli. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 noweli w przypadku umów w sprawach zamówień publicznych 

zawartych przed dniem 1 lipca 2015 r. zamawiający jest uprawniony do wystąpienia o zmianę 

umowy w zakresie obniżenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę podatku od towarów 

i usług, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast wykonawcy na podstawie przepisów ustawy 

wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Brak zgody wykonawcy na 

zmianę umowy uprawnia zamawiającego do odstąpienia od niej.  

Zwraca uwagę brak analogicznego unormowania w przypadku umów zawartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy w ramach „zwykłego” obrotu gospodarczego (w sprawach 

innych niż zamówienia publiczne). Także w tym przypadku w obrocie prawnym będą 

pozostawać umowy, w których na dotychczasowych zasadach obowiązanym do rozliczenia 

podatku był dostawca (wykonawca), a po dniu wejścia w życie ustawy obowiązanym do jego 

rozliczenia będzie nabywca (zamawiający). 

Dodatkowo zauważyć należy, że w związku z wprowadzeniem do ustawy stawki 

podstawowej VAT dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej również 

w tym przypadku, zarówno w przypadku umów w sprawach zamówień publicznych jak 

i innych umów, zmianie ulegnie kwota podatku, którą będzie obowiązany rozliczyć 

wykonawca (dostawca). Również w tej sytuacji brak jest analogicznych rozwiązań 

przejściowych, jak te z art. 11 ust. 2 opiniowanej ustawy. 
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