
Ocena skutków regulacji 
 

1. Cel projektowanego aktu normatywnego. 

Zasadniczym celem zaprojektowanych zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o VAT jest zapewnienie utrzymania poziomu deficytu budŜetowego na odpowiednio 
bezpiecznym poziomie, poprzez przyjęcie mechanizmu zakładającego czasowe (na okres 3 lat, 
tj. do 31 grudnia 2013 r.) podniesienie stawek podatku VAT o 1 pkt procentowy (na 23 % 
i 8 %), przy zabezpieczeniu najniŜszej stawki podatku dla podstawowych produktów 
Ŝywnościowych oraz ksiąŜek i czasopism specjalistycznych (5 %), co stanowi realizację 
wytycznych zawartych w przyjętym przez Radę Ministrów Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa na lata 2010-2013. 

Celem projektu jest równieŜ złagodzenie skutków wygaśnięcia derogacji obowiązujących do 
31 grudnia 2010 r. na nieprzetworzoną Ŝywność (3 %) oraz ksiąŜki i czasopisma 
specjalistyczne (0 %) przez objęcie tych towarów najniŜszą moŜliwą stawką preferencyjną 
(5 %). 

Projekt przewiduje równieŜ zmiany mające na celu ułatwienie w postaci zniesienia pewnych 
ograniczeń formalnoprawnych wynikających z obecnych uregulowań, w tym zmianę regulacji 
postrzeganych przez przedsiębiorców jako przeszkody, które w istotny sposób hamują lub 
utrudniają prowadzenie działalności (m.in. umoŜliwienie agencjom celnym reprezentowania 
podatników zagranicznych, którzy dokonując importu w Polsce, wysyłają towar bezpośrednio 
do innego państwa członkowskiego). W projekcie wprowadza się równieŜ zmianę mającą na 
celu ułatwienie dokonywania zwrotu podatku VAT podróŜnym, poprzez przekazywanie 
zwrotu na rachunek bankowy.  

Ponadto w projekcie przewiduje się zmiany mające na celu zapobieŜenie naduŜyciom 
podatkowym. Dotyczy to regulacji dotyczących obrotu złomem oraz uprawnieniami do emisji 
do powietrza gazów cieplarnianych, których celem jest m.in. wyeliminowanie mechanizmów 
rozliczania VAT, wykorzystywanych przez naduŜywających prawo do odliczenia podatku 
naliczonego za pomocą tzw. „słupów”, jak i wystawiania „pustych” faktur. 

Projekt zakłada równieŜ przesunięcie obowiązku badania technicznego kas rejestrujących oraz 
wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych tych kas na 
Prezesa Głównego Urzędu Miar, z jednoczesnym upowaŜnieniem ministra właściwego do 
spraw gospodarki (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych) 
do wydania przepisów wykonawczych regulujących techniczne aspekty związane z kasami 
rejestrującymi. 

Projekt przewiduje równieŜ zmiany dostosowujące przepisy o podatku od towarów i usług do 
prawa Unii Europejskiej – decyzji Rady (2008/84/WE) dotyczącej uproszczeń w rozliczaniu 
podatku VAT przy budowie i utrzymaniu kolejowych mostów granicznych oraz orzecznictwa 
TSWE (m.in. w zakresie opodatkowania stawką 0 % usług transportu lotniczego). 

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący przepisy, dostosowujący do zmian 
w innych aktach prawnych lub są to zmiany o charakterze technicznym. 

 

 



2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 

Projektowane zmiany dotyczące podwyŜszenia stawek podatku VAT wpływają zarówno na 
podatników podatku od towarów i usług, jak i na ostatecznych konsumentów. Zabezpieczenie 
w postaci objęcia najniŜszą stawką podatku w wysokości 5 % podstawowych produktów 
Ŝywnościowych pozwoli jednak uchronić mniej zamoŜną część społeczeństwa, dla której 
wydatki na Ŝywność stanowią istotny element budŜetu domowego.  

Pozostałe zmiany wpływają na podatników podatku od towarów i usług. Zmiany będą 
oddziaływać na podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia 
działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, importerów towarów, 
w  związku z umoŜliwieniem im reprezentowania ich w niektórych sprawach przez agencje 
celne. Zmiana w zakresie przesunięcia obowiązku badania technicznego kas rejestrujących na 
Główny Urząd Miar będzie oddziaływać na ten organ i wymagać zmiany statutu oraz 
przygotowania tego Urzędu do wykonywania nowych zadań. Na ministrze właściwym do 
spraw gospodarki ciąŜyć będzie obowiązek wydania (w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw finansów publicznych) przepisów wykonawczych regulujących techniczne aspekty 
związane z kasami rejestrującymi. Nowe zasady badania kas rejestrujących, w tym 
konieczność ponoszenia opłat za ich badanie, będą wpływać na podmioty obowiązane do 
uzyskania od Prezesa GUM potwierdzenia, Ŝe kasy te spełniają funkcje, kryteria i warunki 
techniczne określone w przepisach.  

Ponadto zmiany oddziaływać będą na podróŜnych z krajów trzecich oraz na podmioty 
dokonujące sprzedaŜy na ich rzecz, w związku z ułatwieniem w zakresie form dokonywania 
zwrotu podatku podróŜnym. 

Rozszerzenie zakresu stosowania stawki 0 % do dostaw oraz importu środków transportu 
lotniczego oddziaływać będzie na przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy 
w transporcie międzynarodowym.  

Dostosowanie definicji terytorium państwa członkowskiego w związku z implementacją 
decyzji Rady (2008/84/WE), stanowiące uproszczenie procedury pobierania podatku przy 
budowie i utrzymaniu kolejowych mostów granicznych wpłynie na podatników dokonujących 
transakcji związanych z budową i utrzymaniem tych mostów.  

 

3. Konsultacje. 

Przedmiotowy projekt ustawy zostanie równieŜ, równolegle z przeprowadzeniem uzgodnień 
międzyresortowych, poddany konsultacjom społecznym z organizacjami zawodowymi 
i społecznymi, takimi jak m.in.: Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Doradców 
Podatkowych, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska 
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. 

 

4. Wpływ projektowanego aktu prawnego na sektor finansów publicznych, w tym budŜet 
państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane rozwiązania w zakresie zmiany stawek VAT przewidziane do wprowadzenia 
z dniem 1 stycznia 2011 r., wpłyną na wzrost dochodów budŜetu państwa z tytułu podatku od 
towarów i usług w skali roku o ok. 6,2 mld zł. W kwocie tej uwzględniono równieŜ skutek 



wygaśnięcia derogacji zapisanej w Traktacie Akcesyjnym z 2004 r. (przedłuŜonej w grudniu 
2007 r. na dalsze trzy lata, tj. do 31 grudnia 2010 r.), a w efekcie wzrostu stawek VAT na 
niektóre nieprzetworzone i niskoprzetworzone artykuły spoŜywcze oraz ksiązki i czasopisma 
specjalistyczne. 

Nie planuje się skutków z tytułu podwyŜszenia stawki zryczałtowanego zwrotu podatku, ani 
teŜ skutków podwyŜszenia stawek na środki produkcji dla rolnictwa, poniewaŜ uwzględniając 
zasadę, Ŝe podwyŜka stawki zryczałtowanego zwrotu ma co do zasady rekompensować 
podwyŜkę stawek na środki produkcji dla rolnictwa, skutki te powinny się zbilansować. 

Z przejęciem przez Prezesa GUM obowiązków w zakresie potwierdzeń o spełnieniu przez 
kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych będą się wiązać określone skutki 
budŜetowe. Według szacunkowych ocen całkowity koszt wdroŜenia badań w GUM w 2011 r. 
wyniesie około 2,5 mln zł, zaś coroczny koszt realizacji tych badań będzie kształtował się na 
poziomie około 0,4 mln zł. Na kwotę tę składają się m.in. koszty związane z opracowaniem 
specjalistycznego systemu oprogramowania narzędziowego oraz operacyjnego 
i oprogramowania biurowego, wyposaŜenie w komputery, narzędzia i akcesoria serwisowe, 
wyposaŜenie biurowo-laboratoryjne oraz koszty osobowe i szkolenia pracowników. Nakłady 
te wymagają finansowania z budŜetu państwa. Projekt przewiduje jednak, Ŝe za czynności 
związane z wydawaniem potwierdzeń będą pobierane opłaty. Oznacza to, iŜ w dłuŜszym 
horyzoncie czasowym nakłady na badania kas związane z przejęciem przez GUM tej 
problematyki będą w następnych latach w duŜej części zrównowaŜone dochodami z opłat.  

Zaproponowane zmiany przepisów dotyczących opodatkowania obrotu złomem 
i uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, mogą spowodować nieznaczny ubytek 
wpływów w budŜecie państwa w roku ich wprowadzenia (z tytułu przesunięcia terminu 
rozliczania podatku), który w duŜej mierze powinien być kompensowany wzrostem wpływów 
w budŜecie państwa w związku z uszczelnieniem systemu w tym obszarze. W następnych 
latach skutki w związku z uszczelnieniem rozliczeń w tym obszarze powinny być juŜ tylko 
dodatnie. Określenie wielkości tych skutków nie jest jednak moŜliwe do oszacowania. 

Wprowadzenie pozostałej części zmian zaproponowanych w projekcie ustawy nie będzie 
miało wpływu na sektor finansów publicznych i nie będzie wiązało się ze zwiększeniem 
wydatków lub zmniejszeniem dochodów budŜetu państwa oraz jednostek samorządu 
terytorialnego. 

5. Wpływ projektowanego aktu prawnego na rynek pracy. 

Wejście w Ŝycie zmian zaproponowanych w projekcie ustawy nie będzie miało wpływu na 
rynek pracy. 

 

6. Wpływ projektowanego aktu prawnego na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

PodwyŜszenie stawek od podatku od towarów i usług moŜe wpływać na przedsiębiorczość 
w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie będą w stanie przerzucić podwyŜki stawek (w całości lub 
w części) na konsumentów. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe podwyŜki (oprócz tych 
wynikających z wygaśnięcia derogacji) mają charakter tymczasowy, natomiast obniŜka stawki 
podatku z 7 % na 5 % na podstawowe artykuły Ŝywnościowe ma charakter trwały. 



Oceniając pozostałe zmiany naleŜy zaznaczyć, Ŝe zmiana umoŜliwiająca agencjom celnym 
reprezentowanie podatników zagranicznych moŜe wpłynąć na konkurencyjność wewnętrzną 
i zewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw w szczególności agencji 
celnych, spedytorów i przewoźników poprzez zachęcenie unijnych importerów do 
dokonywania w Polsce odpraw celnych towarów. 

Zmiany ułatwiające rolnikom ryczałtowym przejście na system rozliczania podatku wg zasad 
ogólnych wpłyną pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości. 

W pozostałym zakresie zmiany nie spowodują skutków mających istotny wpływ na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Przewidziane w projekcie zmiany mające na 
celu usunięcie wątpliwości i doprecyzowanie obecnych regulacji w zakresie opodatkowania 
podatkiem od towarów i usług, poprawią jednak pewność, co do sytuacji prawnej 
przedsiębiorców.  

 

7. Wpływ projektowanego aktu prawnego na sytuację i rozwój regionalny. 

Przedmiotowy projekt nie wywiera wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

 

8. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. 

Zaproponowane w projekcie ustawy zmiany nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

 
 


