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Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów w 

sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

- z uprzejmą prośbą o opatrzenie dokumentu elektronicznego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.

Projekt przygotował Departament Podatku od Towarów i Usług.

Projekt został zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą pismem 

Rządowego Centrum Legislacji z dnia 18 lipca 2016 r. znak RCL.DPG.555.146/2016.

Rozporządzenie wydaje się w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 

r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

1052) w zakresie zmiany zasad deklarowania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania 

koncesji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z którymi 

dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz 

składania deklaracji za okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych.
Renata Łućko

Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
Otrzymują:

Pan Leszek Skiba
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
- z uprzejmą prośbą o wstępną akceptację

Biuro Ministra
- z uprzejmą prośbą o przedłożenie do podpisu



R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W
1) 

 

z dnia                                      2016 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług 

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych 

Na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług 

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), o której mowa 

w art. 99 ust. 11a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

MINISTER FINANSÓW 

 

                                                 

1)
 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika / płatnika

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

2. Nr dokumentu 3. Status

VAT-14 DEKLARACJA O NALEŻNYCH KWOTACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
         W PRZYPADKU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

za
4. Miesiąc

└────┴────┘

5. Rok

└────┴────┴────┴────┘

6. Liczba załączników VAT-14/A 1)

└────┴────┴────┘

Podstawa prawna:

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Art. 99 ust. 11a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej
dalej 

”
ustawą”.

Podatnicy lub płatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 11a ustawy.
Do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.
Naczelnik urzędu celnego właściwy dla rozliczeń podatku akcyzowego.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
7. Naczelnik urzędu celnego, do którego adresowana jest deklaracja 8. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

�1. złożenie deklaracji      �2. korekta deklaracji 2)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA/PŁATNIKA
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
9. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe kwadraty)

� 1. Podmiot niebędący osobą fizyczną � 2. Osoba fizyczna � 3. Podatnik � 4. Płatnik

10. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

C. KWOTA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO
NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH
Razem podatek w zł. Podatek do zapłaty na rachunek izby celnej właściwej
w zakresie wpłat akcyzy, ogółem za miesiąc, którego dotyczy deklaracja
Kwota podatku od towarów i usług z poz. 10  załącznika VAT-14/A.
W przypadku, gdy załączników VAT-14/A jest więcej niż 1, należy wpisać sumę
kwot z poz. 10  wszystkich załączników VAT-14/A.

11.

D. PODPIS PODATNIKA/PŁATNIKA LUB OSOBY ICH REPREZENTUJĄCEJ
12. Imię 13. Nazwisko

15. Telefon kontaktowy, e-mail 16. Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

14. Podpis podatnika/płatnika lub osoby
reprezentującej podatnika/płatnika

E. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO
17. Uwagi urzędu celnego

18. Identyfikator przyjmującego formularz 19. Podpis przyjmującego formularz

1) Załącznik VAT-14/A stanowi integralną część deklaracji VAT-14.
2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Pouczenia

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 11 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia ........................2016 r. (poz. .......)
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Objaśnienia do:

1) Deklaracji VAT-14:

- w poz. 6 należy wpisać liczbę dołączonych załączników VAT-14/A,

- jeżeli składający deklarację występuje w charakterze podatnika i płatnika, to składa 1-ną deklarację za dany okres rozliczeniowy; należy
zaznaczyć w poz. 9 kwadrat nr 3 i 4,

- w poz. 11 należy wpisać łączną kwotę podatku stanowiącą sumę kwot cząstkowych, które winny być wpłacone zgodnie z art. 103 ust. 5a
i 5b ustawy,

- w poz. 15 podanie informacji jest dobrowolne.

2) Załącznika VAT-14/A  „ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH”:

- tabelę z części B załącznika należy wypełnić chronologicznie według dat transakcji,

- jeżeli wystąpi konieczność wypełnienia więcej niż jednego załącznika w poz. 4 należy oznaczyć odpowiednio kolejne numery załaczników
(np. 1, 2, 3),

- w przypadku deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (interaktywnej) wiersze tabeli części B załącznika
stanowią listę rozwijalną,

- kolumnę b,  c, oraz j  wypełnia się tylko wówczas jeżeli składający deklarację występuje w charakterze płatnika,

- jeżeli składający deklarację występuje w charakterze podatnika i płatnika (w poz. 5 zaznaczono  kwadrat nr 3 i 4), to w przypadku transakcji
dokonanej na własną rzecz w kolumnie d należy zaznaczyć kwadrat znakiem X; w pozostałych przypadkach kolumny d  nie wypełnia się,

- kolumnę e wypełnia się tylko w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,

- w kolumnie f należy wpisać datę transakcji powodującej powstanie obowiązku zapłaty kwoty podatku; przez datę transakcji należy
rozumieć datę, od której liczy się termin wpłaty kwoty podatku zgodnie z art. 103 ust. 5a i 5b ustawy,

- w kolumnie h należy wpisać wartość transakcji bez kwoty podatku, stanowiącą podstawę opodatkowania; jeżeli w danym dniu było więcej
transakcji z tym samym kontrahentem, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatnika transakcje te są rozliczane na rzecz tego samego
podatnika, to można podać sumę wartości tych transakcji (z tego samego dnia), pod warunkiem, że transakcje te dotyczą wyrobu o tym
samym kodzie CN,

- w kolumnie i należy podać kwotę podatku należnego od wyszczególnionych w kolumnie h transakcji,

- w kolumnie j należy wpisać kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku zgodnie z art. 28
ustawy – Ordynacja podatkowa,

- w kolumnie k w ostatnim wierszu dla transakcji z tego samego dnia należy wpisać łączną kwotę podatku dla transakcji z tego samego dnia
po pomniejszeniu o łączną kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z kolumny j dla transakcji z tego samego dnia, które przysługuje
płatnikowi zgodnie z art. 28 ustawy – Ordynacja podatkowa; jeżeli rozliczenia dokonuje podatnik kwota podatku wykazana w kolumnie k
równa się kwocie podatku wykazanej w kolumnie i,

- w przypadku, gdy załącznik VAT-14/A jest jeden, to kwota z poz. 8 powinna być równa sumie kwot z poz. 9 i 10; jeżeli załączników jest
więcej niż jeden, to suma kwot z poz. 8 wszystkich załączników  powinna być równa sumie kwot z poz. 9 i 10  wszystkich załączników.
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika / płatnika

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

VAT-14/A 
ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

za
2. Miesiąc

└────┴────┘

3. Rok

└────┴────┴────┴────┘

4. Nr załącznika

└────┴────┴────┘

Załącznik VAT-14/A stanowi integralną część deklaracji VAT-14

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA/PŁATNIKA
* - dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną   ** - dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną
5. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwe kwadraty)

� 1. Podmiot niebędący osobą fizyczną � 2. Osoba fizyczna � 3. Podatnik � 4. Płatnik

6. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia**

B. ROZLICZENIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

L p.
Nazwa podatnika, na rzecz którego płatnik

dokonuje rozliczenia
NIP podatnika

T
ra

n
sa

kc
ja

w
ła

sn
a Numer akcyzowy:

składu podatkowego/
zarejestrowanego odbiorcy

Data
transakcji

(dzień-miesiąc-rok)

Ośmiocyfrowy

kod CN
Wartość

transakcji w zł
Kwota podatku
należnego w zł

Kwota
zryczałtowanego
wynagrodzenia

płatnika w zł

Kwota podatku
należnego

pomniejszona
o zryczałtowane
wynagrodzenie

płatnika w zł

a b c d e f g h i j k

1
�

2
�

3
�

4
�

5
�

6
�

7
�
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L p.
Nazwa podatnika, na rzecz którego płatnik

dokonuje rozliczenia
NIP podatnika

T
ra

n
sa

kc
ja

w
ła

sn
a Numer akcyzowy:

składu podatkowego/
zarejestrowanego odbiorcy

Data
transakcji

(dzień-miesiąc-rok)

Ośmiocyfrowy

kod CN
Wartość

transakcji w zł
Kwota podatku
należnego w zł

Kwota
zryczałtowanego
wynagrodzenia

płatnika w zł

Kwota podatku
należnego

pomniejszona
o zryczałtowane
wynagrodzenie

płatnika w zł

a b c d e f g h i j k

8
�

9
�

10
�

11
�

12
�

13
�

14
�

15
�

16
�

17
�

18
�

19
�

20
�

Razem suma kwot z poszczególnych wierszy
7. 8. 9. 10.



UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą”, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1052) 

w zakresie zmiany zasad deklarowania i zapłaty podatku od towarów i usług od transakcji 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania 

koncesji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 

1059, z późn. zm.). Zgodnie ze zmianami ustawowymi podatnik dokonujący ww. nabyć będzie 

obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji za okresy 

miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli wewnątrzwspólnotowe 

nabycie ww. towarów będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obowiązek 

składania deklaracji oraz pobrania i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na 

płatniku.  Deklaracja będzie składana do naczelnika urzędu celnego w terminie do 5. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Ustawa 

nakłada na Ministra Finansów obowiązek określenia ww. wzoru deklaracji. Wykonując 

delegację ustawową, w projekcie rozporządzenia  określa się wzór deklaracji o należnych 

kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 

silnikowych wraz z objaśnieniami do jej wypełnienia. 

Wzór deklaracji składa się z formularza podstawowego (VAT-14) oraz z załącznika (VAT-

14/A), który stanowi integralną część deklaracji, i zawiera m.in.:  

- dane składającego deklarację, którym jest podatnik lub płatnik, w tym m.in. identyfikator 

podatkowy NIP, nazwa,  

- dane dot. urzędu celnego, do którego deklaracja jest adresowana z uwagi na to, że miejscem jej 

składania jest organ właściwy dla rozliczenia akcyzy, 

- dane nt. poszczególnych transakcji, tj.: nazwa i NIP podatnika, jeżeli transakcja rozliczana jest 

przez płatnika, numer akcyzowy składu podatkowego/zarejestrowanego odbiorcy w przypadku 

zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, kod CN wyrobu będącego przedmiotem 

transakcji, wartość poszczególnych transakcji oraz wartość ogółem, 

- dane dotyczące podatku należnego: od poszczególnych transakcji, od transakcji z danego dnia 

po zmniejszeniu o kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika, oraz ogółem za miesiąc, 

którego dotyczy deklaracja, 

- dane dotyczące kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego 

wpłacania podatku zgodnie z art. 28 ustawy – Ordynacja podatkowa. 

Ponadto, wzór zawiera także objaśnienia, jak należy wypełnić deklarację VAT-14 i jej załącznik 

VAT-14/A. We wzorze deklaracji zawarto również informację o wersji elektronicznej wzoru.  



Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie ustawy 

z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw, tj. na 1 sierpnia 2016 r. Proponowany termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

nie narusza zasady demokratycznego państwa prawnego, ponieważ nie powoduje  negatywnych 

skutków dla podatników. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów określających warunki wykonywania działalności 

gospodarczej, skutkujące powinnością wyznaczenia terminu jego wejścia w życie na dzień 

1 stycznia albo 1 czerwca.  

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymagał przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979, 

z późn.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  



Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie określa wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14(1). Powyższe stanowi wykonanie delegacji zawartej 

w art. 99 ust. 11a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) 

w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2016 poz. 1052) w zakresie zmiany zasad rozliczenia i zapłaty podatku od 

towarów i usług od transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania 

koncesji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Zgodnie ze zmianami ustawowymi podatnik 

dokonujący ww. nabyć będzie obowiązany do dziennych wpłat podatku od towarów i usług oraz składania deklaracji za 

okresy miesięczne o należnych kwotach podatku do organów celnych. Jeżeli wewnątrzwspólnotowe nabycie ww. 

towarów będzie odbywało się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obowiązek składania deklaracji oraz pobrania 

i wpłacenia podatku do organów celnych będzie spoczywał na płatniku.  Deklaracja będzie składana do naczelnika 

urzędu celnego w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty 

podatku. Ustawa nakłada na Ministra Finansów obowiązek określenia ww. wzoru deklaracji. Wykonując delegację 

ustawową, w projekcie rozporządzenia  określa się wzór deklaracji o należnych kwotach  podatku od towarów i usług 

w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wraz z objaśnieniami do jej wypełnienia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Określenie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego 

nabycia paliw silnikowych VAT-14(1), którego integralną częścią jest załącznik VAT-14/A. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1. Podmioty dokonujące 

obrotu paliwami płynnymi 

z zagranicą 

32 podmioty z koncesjami 

OPZ na paliwa płynne, w 

tym 7 bez siedziby w kraju 

 

83 podmioty z koncesjami 

OPZ na gaz LPG 

Urząd Regulacji Energetyki 

- Baza przedsiębiorstw 

posiadających koncesje 

Podatnik otrzyma wzór 

deklaracji VAT-14, niezbędnej 

do wypełnienia obowiązku 

rozliczenia podatku od 

wewnątrzwspólnotowego 

nabycia paliw silnikowych  

2. Składy podatkowe i 

zarejestrowani odbiorcy 

dokonujące usługowych 

nabyć paliw silnikowych na 

rzecz innych podmiotów 

 

 

 

 

Ogółem 164 podmioty – 

składy podatkowe i 

zarejestrowani odbiorcy 

(podmioty zarejestrowane 

w styczniu i lutym 

2016 r.); nie jest możliwe 

określenie ile podmiotów 

prowadzi działalność 

usługową częściowo lub w 

całości z uwagi na 

niedeklarowanie  

usługowej działalności 

podczas rejestracji, a także 

z uwagi na brak dostępu, 

 

System Przemieszczania 

oraz Nadzoru Wyrobów 

Akcyzowych EMCS 

Podmioty będą płatnikami 

podatku VAT od nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw 

silnikowych otrzymają wzór 

deklaracji VAT-14, niezbędnej 

do wypełnienia obowiązku 

rozliczenia podatku od 

wewnątrzwspólnotowego 

nabycia paliw silnikowych 



przez organy podatkowe, 

on-line do prowadzonej 

przez podmioty ewidencji 

 

3.Urzędy celne 

 

45 

 

 

Dane służby celnej 

Urzędy celne będą 

odpowiedzialne za 

przyjmowanie deklaracji 

o należnych kwotach podatku 

od towarów i usług 

w przypadku 

wewnątrzwspólnotowego 

nabycia paliw silnikowych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W ramach konsultacji publicznych projekt został poddany  konsultacjom publicznym równolegle z uzgodnieniami. Projekt 

został przekazany do 16 partnerów społecznych, tj. Business Centre Club, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  Fundacji 

Rozwoju Rachunkowości, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Krajowej Izba Doradców Podatkowych, Krajowej Izby 

Gospodarczej, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji LEWIATAN, Krajowej Rady Radców Prawnych, 

Polskiej Rady Biznesu, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Izby Biur Rachunkowych, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, 

Polskiej Izba Cła, Logistyki i Spedycji, Polskiej Izby Paliw, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji uwagi zgłosiła Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego. Uwaga 

dotycząca błędnego odesłania - w Objaśnieniach do deklaracji, do przepisów została uwzględniona. Inne uwagi, w tym 

dotycząca liczby wierszy w części B. załącznika VAT-14/A, doprecyzowania - w Objaśnieniach, terminu dotyczącego 

„daty transakcji” i dokonanej w związku z tym interpretacji przepisu art. 103 ust. 5a pkt 1 i 2 ustawy nie zostały 

uwzględnione. Szczegółowe zestawienie wszystkich zgłoszonych uwag przez ww. podmiot zawiera Raport z konsultacji, 

który został zamieszczony w BIP RCL. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Z uwagi na charakter projektowanych zmian, wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

       



(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Z uwagi na charakter projektowanych przepisów rozporządzenia, nie przewiduje się  wpływu 

projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych 

w  rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 sierpnia 2016 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ocena stosowanie wzoru formularza będzie możliwa na podstawie składanych deklaracji w urzędach celnych 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 
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