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VAT 

PROJEKTY 

1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

Projekt dotyczy usprawnienia mobilności wojskowej dzięki usunięciu zbędnych obciążeń 

administracyjnych w kontekście wynikających z aktualnych regulacji VAT i przyjęcie analogicznego 

podejścia w zakresie opodatkowania VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE 

i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.  

Celem dyrektywy 2019/2235 jest ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań 

obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO. W tym celu dyrektywa 2019/2235 wprowadza w 

dyrektywie VAT zmiany, które są wzorowane na istniejących regulacjach dyrektywy VAT w zakresie 

zwolnień z VAT określonych czynności (pod pewnymi warunkami) związanych z działaniami obronnymi 

realizowanymi w ramach NATO i obejmują one: 

1) zwolnienie z VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE przeznaczonych do użytku 

sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego bądź też w celu 

zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w działaniach obronnych przeprowadzanych 

w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO poza swoim państwem członkowskim; 

2) zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych 

państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu 

zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych 

przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO; 

3) uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) wykorzystania towarów przez 

siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w 

celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO, do użytku tych sił bądź towarzyszących im pracowników 

cywilnych, jeżeli (i) te towary nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na ogólnych zasadach regulujących 

opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego oraz (ii) import tych towarów nie 

podlegałby zwolnieniu z VAT na mocy art. 143 ust. 1 lit. ga) dyrektywy VAT. 



Przegląd zmian w podatkach 

 

04 

 

Działania obronne prowadzone w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują misje 

i operacje wojskowe, działalność grup bojowych, wzajemną pomoc, projekty dotyczące stałej 

współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Nie powinny one 

jednak obejmować działań w ramach klauzuli solidarności określonej w art. 222 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani żadnych innych dwustronnych lub wielostronnych działań między 

państwami członkowskimi, które to działania nie odnoszą się do działań obronnych prowadzonych w 

celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO. 

Zwolnienia te powinny mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w których siły zbrojne realizują 

zadania bezpośrednio związane z działaniami obronnymi w ramach WPBiO, i nie powinny obejmować 

misji cywilnych w ramach WPBiO. Towary dostarczane lub usługi świadczone przeznaczone do użytku 

personelu cywilnego mogłyby zatem zostać objęte zwolnieniami jedynie w przypadkach, gdy personel 

cywilny towarzyszy siłom zbrojnym realizującym zadania bezpośrednio związane z działaniami 

obronnymi w ramach WPBiO poza ich państwem członkowskim. Zadania wykonywane wyłącznie przez 

personel cywilny lub wykonywane wyłącznie przy użyciu zdolności cywilnych nie są uznawane za 

działania obronne. Zwolnienia nie obejmują towarów lub usług, które siły zbrojne nabywają do 

własnego użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego w ich własnym państwie 

członkowskim. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany art. 22 

dyrektywy VAT (art. 1 pkt 1 dyrektywy 2019/2235), projekt przewiduje zmianę ust. 2 w art. 11 ustawy 

o VAT. Przepis art. 11 ust. 2 ustawy o VAT został zaprojektowany tak, aby redakcja tego przepisu nie 

budziła wątpliwości co do zgodności z treścią implementowanego art. 22 dyrektywy VAT. 

W art. 143 ust. 1 lit. h dyrektywa VAT reguluje zwolnienie z VAT importu towarów do państw 

członkowskich, które są stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, przez siły zbrojne innych państw 

będących stronami tego traktatu, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział we wspólnych 

działaniach obronnych. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany art. 143 

ust. 1 dyrektywy VAT (art. 1 pkt 2 dyrektywy 2019/2235), projekt przewiduje zmianę pkt 9 w art. 45 

ust. 1 ustawy o VAT polegającą na przeniesieniu obecnego przepisu do lit. a i dodaniu lit. b (art. 1 pkt 

2 projektu ustawy). 
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Brzmienie pkt 9 lit. a w art. 45 ust. 1 ustawy o VAT w stosunku do dotychczasowego brzmienia 

art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zostało zmodyfikowane przez zastąpienie wyrażenia „siły zbrojne 

państw innych niż Rzeczpospolita Polska będących sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego” 

wyrażeniem „siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego innych niż Rzeczpospolita 

Polska”. Zmiana ta ma na celu ujednolicenie określenia „siły zbrojne Państw-Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego” użytego w przepisach art. 11 ust. 2, art. 45 ust. 1 pkt 9 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 ustawy o VAT. 

Ponadto zgodnie z proponowanym brzmieniem pkt 9 lit. b w art. 45 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia 

się od podatku import towarów przez siły zbrojne innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich do użytku własnego takich sił lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony. 

Przepis ten jest zatem odzwierciedleniem już istniejącej regulacji zawartej w obecnym art. 45 

ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, dotyczącej importu towarów przez siły zbrojne państw będących stroną 

Traktatu Północnoatlantyckiego – jedyna różnica dotyczy podmiotu dokonującego takiego importu. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany art. 151 

ust. 1 dyrektywy VAT (art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235 – w zakresie dodanej lit. ba), projekt 

przewiduje dodanie pkt 2a w art. 89 ust. 1 ustawy o VAT oraz zmianę 

ust. 3 w art. 89 ustawy o VAT polegającą na przeniesieniu obecnego przepisu do pkt 1 i dodaniu 

pkt 2 (art. 1 pkt 3 projektu ustawy). 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem dodawanego w art. 89 ust. 1 ustawy o VAT pkt 2a w 

odniesieniu do sił zbrojnych państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, ich personelu cywilnego oraz jednostek dokonujących nabycia towarów lub 

usług na rzecz sił zbrojnych mogą być zastosowane zwroty podatku VAT na warunkach określonych w 

rozporządzeniu wykonawczym. 

Proponowane brzmienie pkt 2 w art. 89 ust. 3 ustawy o VAT umożliwi określenie w drodze 

rozporządzenia przypadków i tryb zwrotu podatku VAT dla sił zbrojnych państw członkowskich innych 

niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji 
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działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z tytułu nabycia towarów i usług w 

Polsce, ich personelu cywilnego oraz jednostek dokonujących nabycia towarów lub usług na rzecz tych 

sił zbrojnych. 

 

Stan: 21.04.22 – Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

Link 

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów 

dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług 

Określenie nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług 

tj. VAT-R (16).  

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie 

podatku od towarów i usług tj. VAT-R (16). Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 98 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”, w 

związku ze zmianami, jakie wprowadza w niej ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.). 

Ww. ustawa wprowadza nowy rodzaj podatnika, jakim od dnia 1 lipca 2022 r. będzie grupa 

VAT. Zauważyć należy, że dodany art. 96 ust. 3b ustawy o VAT nakłada na przedstawiciela grupy VAT 

obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, wraz z umową o utworzeniu grupy VAT w celu 

umożliwienia jej rejestracji jako podatnika VAT. 

W związku ze zmianami wprowadzanymi ww. ustawą zasadne jest zaktualizowanie wzoru 

zgłoszenia VAT-R (15) o pole umożliwiające oznaczenie, że podatnik jest grupą VAT. 

Art. 43 ust. 22-24 ustawy o VAT umożliwia podatnikom zrezygnowanie ze zwolnienia (wybór 

opodatkowania) usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12, 38-41 tej ustawy. 

Warunkiem stosowania opodatkowania usług finansowych jest pisemne zawiadomienie naczelnika 

urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania tych usług. 

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C1A2AB99C9CFF79CC125882B00439AA3
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W celu ułatwienia podatnikom skorzystania z powyższej opcji, wprowadza się również 

możliwość wyboru tej opcji poprzez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego. Powyższe spowoduje, iż 

wyboru będzie można dokonać również w sposób elektroniczny poprzez zaznaczenie odpowiednich 

pól w formularzu VAT-R, co istotnie przyspieszy i uprości korzystanie przez zainteresowane podmioty 

z tej preferencji podatkowej. 

W związku z powyższym zasadne jest zaktualizowanie wzoru zgłoszenia VAT-R(15) poprzez 

dodanie pól 41-45 umożliwiających wskazanie w formularzu opcji wyboru opodatkowania oraz okresu 

(miesiąc bądź kwartał), od którego wybiera się stosowanie tej opcji. 

Analogiczna możliwość została przewidziana dla sytuacji powrotu do stosowania zwolnienia z 

VAT tych usług (art. 43 ust. 23 i 24 ustawy o VAT). 

Ponadto w celu ułatwienia realizacji swoich obowiązków przez osoby nieposługujące się 

językiem polskim zmianą objęty zostały również język wzoru zgłoszenia VAT-R. W tym zakresie w 

nowym wzorze formularz będzie zawierał dodatkowo tłumaczenie na język angielski. Rozwiązanie to 

będzie stanowiło znaczące ułatwienie zwłaszcza dla podmiotów zagranicznych rejestrujących się w 

Polsce jako podatnicy VAT. 

Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność dostosowania wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w 

zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R(15)) do ww. zmian. 

 

Stan: 31.03.22 – Projekt jest na etapie opiniowania. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

Link 

 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas 

rejestrujących, dalej jako „projekt”, przewiduje dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian 

wynikających z projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących i ma związek z objęciem bezwzględnym 

obowiązkiem ewidencjonowania usług w urządzeniach do automatycznej sprzedaży. W związku z 

dopuszczeniem możliwości wprowadzenia postaci elektronicznej dla wszystkich raportów fiskalnych 

oraz dokumentów takich jak paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, faktury i faktury anulowane 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358255
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z kas rejestrujących, istnieje konieczność odpowiedniego dostosowania przepisów rozporządzenia w 

tym zakresie. 

Wprowadzane rozwiązanie daje podatnikowi możliwość wyboru niewystawiania paragonu 

fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, przy 

prowadzeniu ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży 

towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą 

usługę, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich 

odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób 

określony w przepisach o wymaganiach technicznych dla kas. 

 

Stan: 11.04.22 – Projekt jest na etapie opiniowania. 

Projektowane rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Link 
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Podatki dochodowe 

PROJEKTY 

1. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób fizycznych 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, wynikającą z ustawy z 

dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, 2349, 2427 i 

2469), konieczne było opracowanie nowego projektu rozporządzenia w sprawie informacji o cenach 

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 23zf ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji oraz 

treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka 

zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych 

lub statystycznych. 

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji 

przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w 

zakresie cen transferowych, a w szczególności: 

1. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach 

transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 

transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 23zf ust. 4 

ustawy), 

2. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach 

transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 23zc ust. 3a ustawy, 

3. określenie sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w 

art. 23za ustawy, 
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4. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych 

została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są 

ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 23zf ust. 2 pkt 7 

ustawy). 

Ponadto, projekt rozporządzenia przewiduje także ograniczenie zakresu wymaganych danych w 

informacji o cenach transferowych składanych za rok obrotowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 

2020 r., a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. dla transakcji kontrolowanych, spełniających warunki o 

których mowa w art. 23r, art. 23s oraz art. 23zc ust. 3a ustawy. Zmiana ta uzasadniona jest m.in. 

nowelizacją przepisu art. 23zc ust. 3a ustawy, który stosuje się do dokumentacji cen transferowych 

sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. 

 

Stan: 25.04.22 – Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie 

podatku dochodowego od osób prawnych 

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą”, wynikającą z ustawy z 

dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105, 

2349, 2427 i 2469), konieczne było opracowanie nowego projektu rozporządzenia w sprawie informacji 

o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanego art. 11t ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych i informacji oraz 

treść oświadczenia zawartych w informacji o cenach transferowych, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

jej sporządzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia dokonywania prawidłowej analizy ryzyka 

zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych 

lub statystycznych. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359057
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Nowelizacja rozporządzenia ma na celu dostosowanie zakresu danych i informacji 

przekazywanych w informacji o cenach transferowych do znowelizowanych przepisów ustawy w 

zakresie cen transferowych, a w szczególności: 

1. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach 

transferowych przez podmioty zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 

transferowych, które są zobowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (art. 11t ust. 4 

ustawy), 

2. określenie ograniczonego zakresu informacji przekazywanych w informacji o cenach 

transferowych dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy, 

3. określenie sposobu wykazywania dodatkowych informacji dla transakcji, o których mowa w 

art. 11o ustawy, 

4. określenie treści oświadczenia podmiotu o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych 

została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są 

ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (art. 11t ust. 2 pkt 7 

ustawy). 

Ponadto, projekt rozporządzenia przewiduje także ograniczenie zakresu wymaganych danych w 

informacji o cenach transferowych składanych za rok obrotowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 

2020 r., a najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. dla transakcji kontrolowanych spełniających warunki, o 

których mowa w art. 11f, art. 11g oraz dla transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3a ustawy. Zmiana 

ta uzasadniona jest m.in. nowelizacją przepisu art. 11q ust. 3a ustawy, który stosuje się do dokumentacji 

cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. 

 

Stan: 25.04.22 – Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Link 
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Nazwa Deloitte odnosi się do jednego lub kilku podmiotów Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL”), jej firm członkowskich oraz ich podmiotów 

powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”). DTTL (zwana również „Deloitte Global”), każda z jej firm członkowskich i podmiotów z nimi 

powiązanych są prawnie odrębnymi, niezależnymi podmiotami, które nie mogą podejmować decyzji ani zobowiązań za inne podmioty wobec osób 

trzecich. DTTL, każda z jej firm członkowskich i podmiotów powiązanych ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie 

za działania i zaniechania innych firm członkowskich i podmiotów powiązanych. DTTL nie świadczy usług na rzecz klientów. Zapraszamy na stronę 

www.deloitte.com/pl/onas w celu uzyskania dalszych informacji. Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited („DTTL”), globalna sieć jej firm członkowskich oraz jednostek z nimi powiązanych (zwanych łącznie „organizacją Deloitte”) nie 

świadczą za jej pośrednictwem profesjonalnych usług ani nie udzielają profesjonalnych porad. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, które 

mogą mieć wpływ na finanse lub działalność twojej firmy, należy uzyskać poradę profesjonalną. Nie składamy żadnych oświadczeń, nie udzielamy 

gwarancji ani nie podejmujemy zobowiązań (jawnych ani dorozumianych), dotyczących dokładności i kompletności informacji, zawartych w niniejszej 

publikacji. DTTL, jej firmy członkowskie, podmioty z nimi powiązane, ich pracownicy oraz agenci nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody, 

wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej publikacji. DTTL i jej firmy członkowskie oraz podmioty z nimi powiązane stanowią 

oddzielne i niezależne podmioty prawa.  
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