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Pan
Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na przekazane przy piśmie z 11 sierpnia 2021 roku znak BPS/043-28-1195/21, 
oświadczenie Senator RP Joanny Sekuły, złożone podczas 28. posiedzenia Senatu RP 6  
sierpnia 2021 r., dotyczące kontroli biznesowych, jako narzędzia zapewniającego 
przedsiębiorcom możliwość obiektywnego wykazania należytej staranności kupieckiej 
informuję, co następuje.

Narzędzia kontroli biznesowej 

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian w ustawie o podatku od
towarów i usług, dających możliwość wystawiania przez podatników faktur
ustrukturyzowanych – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF). Wprowadzane rozwiązanie będzie miało w pierwszym etapie
charakter fakultatywny. Faktura ustrukturyzowana, będąca odmianą faktury
elektronicznej, będzie nową formą dokumentowania transakcji. Zgodnie
z projektowanymi zmianami, w przypadku otrzymanych faktur ustrukturyzowanych,
które są wystawiane przy użyciu KSeF, autentyczność pochodzenia i integralność ich
treści zostaje zapewniona przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur. Podatnik
będzie miał możliwość wystawienia faktury ustrukturyzowanej z wykorzystaniem
Krajowego Systemu e-Faktur. Wystawiona faktura ustrukturyzowana to taka faktura,
która będzie opatrzona przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w KSeF.
Wprowadzenie elektronicznego ustandaryzowanego wzoru faktury powinno
doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa transakcji handlowych oraz przyczynić się
do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT i uproszczenia
samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego
monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami.
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Działania edukacyjne Ministerstwa Finansów skierowane do przedsiębiorców

Walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi oraz ochrona legalnego biznesu i 
wsparcie uczciwych podatników to priorytetowe zadania resortu finansów. Dlatego resort 
systematycznie wprowadza nowe narzędzia legislacyjne, zmniejszające wyłudzenia w VAT. 
Działaniom tym towarzyszą akcje informacyjne skierowane do podatników. Mają one na celu 
wyjaśniać mechanizmy wyłudzeń w VAT i zwiększać świadomość przedsiębiorców na temat tego, jak 
chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w karuzelę podatkową.

W 2018 roku wystartowała kampania edukacyjna Bezpieczna transakcja. Stanowi uzupełnienie 
działań prawnych i poszerza wiedzę w zakresie okoliczności transakcji, na które przedsiębiorca 
powinien zwrócić uwagę przy jej zawieraniu. Dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ma na 
celu wyjaśnić – „od ogółu do szczegółu” – mechanizm wyłudzeń podatku VAT na przykładzie karuzel 
VAT-owskich oraz podnieść świadomość przedsiębiorców na temat tego, jak chronić się przed 
nieświadomym wciągnięciem w „karuzelowy wir”. 

Pierwsza odsłona akcji zwracała uwagę przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności w 
obrocie gospodarczym oraz wyjaśniała, czym jest mechanizm podzielonej płatności – nowe narzędzie 
uszczelniające system podatkowy. Druga odsłona, która wystartowała we wrześniu 2019 r. 
informowała o nowych narzędziach uszczelniających system podatkowy, przede wszystkim o Wykazie 
podatników VAT oraz o zmianach w mechanizmie podzielonej płatności.

W ramach kampanii uruchomiono dedykowaną stronę internetową - 
https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/. Znajduje się na niej kompendium wiedzy 
dotyczące wykazu podatników VAT, mechanizmu podzielonej płatności oraz okoliczności, na które 
przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji, szczególnie po raz pierwszy z 
danym kontrahentem. Ponadto informacje dotyczące mechanizmów wyłudzania VAT, z 
podkreśleniem roli jaką może pełnić uczciwy przedsiębiorca, nieświadomy wciągnięcia w karuzelę. W 
ramach kampanii zorganizowano między innymi dwa webinaria pt. Mechanizm podzielonej płatności 
i wykaz podatników VAT. Ich celem było wyjaśnienie wątpliwości praktycznych dot. korzystania z obu 
narzędzi. Eksperci odpowiedzieli na najczęstsze pytania i wątpliwości m.in.: czym jest wykaz 
podatników VAT, jakie dane zawiera i czy korzystanie z niego jest obowiązkowe. Wyjaśnili też zasady i 
skutki stosowania mechanizmu podzielonej płatności, przede wszystkim kogo dotyczy obowiązkowy 
MPP, na czym polega i jak stosować go w praktyce. Można je obejrzeć na kanale YouTube 
Ministerstwa Finansów. We wszystkich urzędach skarbowych w całym kraju zostały udostępnione 
także plakaty dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i wykazu podatników VAT. Dodatkowo 
prowadzona była kampania internetowa. We współpracy z partnerami kampanii zorganizowano 
także kilka inicjatyw, m. in. cykl konferencji „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”  

Kampania prowadzona jest we współpracy z partnerami społecznymi i instytucjami państwowymi.  W 
sumie działania w ramach kampanii wspiera 19 instytucji:

– Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Izba Handlu, 
Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Stowarzyszenie Polskich 
Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych (POLBISCO), ZIPSEE Cyfrowa Polska, 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, PARP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Banków 
Polskich, ZUS, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 
Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Federacja 
Przedsiębiorców Polskich, Związek Pracodawców Polskich HoReCa.

Szkolenia w zakresie kontroli biznesowych dla pracowników realizujących kontrole dotyczące 
podatku VAT
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W latach 2014-2021 Ministerstwo Finansów przeprowadziło  110 szkoleń, w zakresie kontroli 
biznesowych – podatek VAT , dla pracowników krajowej Administracji Skarbowej. Wykaz szkoleń 
załączono do niniejszego pisma.

Planowane działania edukacyjne 

Resort finansów planuje kontynuować działania w ramach kampanii Bezpieczna transakcja w związku 
z  wejściem w życie 16 września 2021 roku dokumentu aktualizującego Metodykę w zakresie oceny 
dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych m.in. poprzez 
działania na stronach www.

Zał.1

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu Szef Krajowej Administracji 
Skarbowej

w Ministerstwie Finansów

Magdalena Rzeczkowska

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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