
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się z prośbą o interwencję przedsiębiorca prowadzący stację pa-

liw, w związku z wprowadzeniem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. Interwenient podkreśla, że w zgodnej opinii przedsiębiorców strefy pali-

wowej nowelizacja przepisów dotyczących rejestracji sprzedaży przy pomocy kas, drukarek fiskalnych i co 

do zasady konieczności umieszczenia numeru identyfikacji podatkowej na paragonie, do którego zostaje wy-

stawiona faktura VAT dla nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, nastręcza ogromny problem 

poprzez brak możliwości wykluczenia błędu i możliwości dokonania jego korekty. Oznacza to w praktyce, że 

na żadnym etapie wystawiania faktury nie ma możliwości dokonania korekty niezamierzonej pomyłki w za-

kresie NIP lub nazwy nabywcy. Tymczasem takowe pomyłki, wynikające ze zwykłej prozy życia, zdarzają 

się nader często, kiedy to przy dokonywaniu rejestracji i wprowadzeniu danych nabywca pomyłkowo poda 

błędny NIP lub też sprzedawca wprowadzi do systemu błędne dane. W przypadku błędnie wybranego na-

bywcy, a w konsekwencji zapisania błędnego NIP na paragonie zabronione jest obecnie dokonywanie korekt 

faktur i paragonów w zakresie zmiany NIP, co stwarza znaczne komplikacje dla przedsiębiorców, co gorsza, 

kompletnie niepotrzebne. 

Panie Ministrze, brak możliwości skorygowania danych w zakresie wprowadzonego NIP w przekonaniu 

środowiska, które interweniowało u mnie – a po analizie przedmiotowych aktów prawnych czy nawet skró-

towej informacji działu prawnego PKN Orlen w tym zakresie, także w moim przekonaniu – jest ogromnym 

problemem i stanowi znaczne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na jej skalę, 

zważywszy na to, że działalność przedsiębiorstwa nie kończy się jedynie na wypełnianiu narzucanych kolej-

nych obowiązków administracyjnych, które mogą ujemnie wpływać na kwoty podatków wpłacanych do bu-

dżetu państwa. 

Niniejszym zwracam się do Pana Ministra o analizę wskazanego ustawodawstwa pod kątem uproszczenia 

pewnych zapisów, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia możliwości korygowania danych NIP i 

nabywcy, które przez zwykłą ludzką pomyłkę zostały błędnie wprowadzone do systemu, oraz przekazanie 

informacji o możliwych kierunkach działań w przedłożonej problematyce. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 

 

 
 


