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 Rejestracja podatnika VAT 

◦Nowe zasady rejestracji 

◦ Przesłanki wyrejestrowania podatnika, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagadnienia 

pustych faktury przy sankcyjnym 

wyrejestrowaniu podatnika przez organ 



UWAGA

Prawodawca wycofał się z kaucji rejestracyjnej!



Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje 
rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez 
konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli:
 dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są 

niezgodne z prawdą lub
 podmiot ten nie istnieje, lub
 mimo podjętych udokumentowanych prób nie 

ma możliwości skontaktowania się z tym 
podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

 podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się 
na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.



Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 
podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez 
konieczności zawiadamiania o tym podatnika, 
jeżeli:
 podatnik nie istnieje lub
 mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma 

możliwości skontaktowania się z podatnikiem 
albo jego pełnomocnikiem, lub

 dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą 
się niezgodne z prawdą, lub

 podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na 
wezwania organu podatkowego lub organu 
kontroli skarbowej.



Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, 
który:
 zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych 
miesięcy lub

 będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 
1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 
kolejne kwartały, lub

 składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, 
o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał 
sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do 
odliczenia, lub

 wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, 
które nie zostały dokonane, lub

 prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione 
podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący 
udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub 
usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu 
odniesienia korzyści majątkowej



Jeżeli podatnik w okresie zawieszenia 
działalności gospodarczej będzie wykonywał 
czynności opodatkowane jest on obowiązany 
przed dniem:
 zawieszenia działalności gospodarczej albo
 rozpoczęcia wykonywania takich czynności w 

okresie zawieszenia działalności 
gospodarczej

– zawiadomić o tym właściwego naczelnika 
urzędu skarbowego, wskazując okres, w 
którym będzie wykonywał te czynności.



W przypadku złożenia zawiadomienia, o 
którym mowa w poprzednim slajdzie naczelnik 
urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z 
rejestru albo przywraca zarejestrowanie 
podatnika jako podatnika VAT na okres 
wskazany w zawiadomieniu. 

Jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest 
krótszy od okresu zawieszenia działalności 
gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się 
odpowiednio.



Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1 
(zawieszenie działalności), zostaje 
zarejestrowany bez konieczności składania 
zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako 
podatnik VAT z dniem wznowienia 
wykonywania działalności gospodarczej, ze 
statusem takim, jaki posiadał przed dniem 
zawieszenia tej działalności



Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT 
podlega także podatnik, który będąc obowiązanym 
do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 
1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 
kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały

Powyższe nie ma zastosowania 
w przypadku gdy w wyniku wezwania przez 
właściwego dla podatnika naczelnika urzędu 
skarbowego podatnik udowodni, że prowadzi 
opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży 
niezwłocznie brakujące deklaracje.



Naczelnik urzędu skarbowego przywraca 
zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 
ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT 
czynnego bez konieczności składania 
zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik 
udowodni, że prowadzi opodatkowaną 
działalność gospodarczą oraz, w przypadku 
niezłożenia deklaracji pomimo takiego 
obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące 
deklaracje.



Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT 
podlega także podatnik, który  składał przez 6 
kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały 
deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 
3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia 
towarów lub usług z kwotami podatku do 
odliczenia, lub

Powyższe nie ma zastosowania, w przypadku gdy 
niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub 
usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, 
zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki 
prowadzonej działalności gospodarczej.



Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik 
VAT podlega także podatnik, który wystawiał 
faktury lub faktury korygujące, dokumentujące 
czynności, które nie zostały dokonane.

Powyższe nie ma zastosowania, w przypadku 
gdy wystawienie faktury lub faktury 
korygującej było wynikiem pomyłki lub 
nastąpiło bez wiedzy podatnika.



Naczelnik urzędu skarbowego przywraca 
zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 
ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania 
zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika VAT 
ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem 
wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że 
prowadzi działalność gospodarczą, 
a wystawienie faktury lub faktury korygującej, 
o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem 
pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.”



W przypadku zarejestrowania podatnika, 
którego zgłoszenie rejestracyjne zostało 
złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik 
odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym 
podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości 
podatkowe podatnika powstałe z tytułu 
czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od 
dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika 
VAT czynnego.



Celem zaproponowanej w art. 96 ustawy o VAT zmiany 
polegającej na dodaniu ust. 4a jest niedokonywanie 
rejestracji podmiotów, które złożyły zgłoszenie 
rejestracyjne, a w wyniku dokonywanej w trakcie procesu 
rejestracji weryfikacji informacji zawartych w zgłoszeniu 
rejestracyjnym, okazuje się, że podmiot ten nie istnieje lub 
mimo podjęcia udokumentowanych prób, nie ma możliwości 
skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem. Mogą 
to być np. telefoniczne próby kontaktu, z których pracownik 
organu podatkowego sporządzi stosowne notatki. W takiej 
sytuacji organ rejestrujący nie dokonuje rejestracji takiego 
podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego. 
Przesłanką do niedokonania przez organ podatkowy 
rejestracji podatnika jest również brak reakcji podmiotu albo 
jego pełnomocnika na wystosowane przez ten organ 
wezwania albo podanie w zgłoszeniu rejestracyjnym danych, 
które okażą się niezgodne z prawdą.



Dodatkowo proponuje się, w przypadku 
rejestracji podmiotu przez pełnomocnika, 
wprowadzenie w art. 96 ustawy o VAT ust. 4b, 
którym zostanie nałożona odpowiedzialność na 
takiego pełnomocnika za zaległości podatkowe 
nowo zarejestrowanego podatnika VAT. 



W ust. 9 doprecyzowano, że wykreślenie podatnika z rejestru nastąpi, jeśli 
okaże się, że podatnik taki nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób 
nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem 
(ustalenia w tym zakresie mogą być dokonane nie tylko w ramach 
czynności sprawdzających) albo podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane 
okażą się niezgodne z prawdą. Będzie to również miało zastosowanie 
w przypadku niezgodności z prawdą danych podanych przez podatnika w 
złożonym przez niego w związku z aktualizacją danych zgłoszeniu.
Wskazówki co do ustalenia czy dany podmiot rzeczywiście istnieje, które 
mogą zostać wykorzystane przy badaniu konkretnych stanów faktycznych, 
wynikają z orzecznictwa sądów administracyjnych – przykładowo z wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 5 czerwca 2014 
r., sygn.. akt I SA/Ke 172/14 („W ocenie Sądu, podatnik istniejący, to nie 
tylko podmiot, który funkcjonuje formalnie, tj. wpisany jest do Krajowego 
Rejestru Sądowego czy do ewidencji podatników. Podmiot taki musi istnieć 
również w rzeczywistości, to znaczy realnie prowadzić działalność 
gospodarczą. Niewątpliwie bowiem, w sferze prawa podatkowego cechą 
charakterystyczną jest odnoszenie obowiązków podatkowych przede 
wszystkim do rzeczywistych, a nie tylko formalnych zachowań podmiotów. 
(…)”)



czy też z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 
kwietnia 2016 r. sygn. akt I FSK 1466/14: „(…) wskazanie przez 
Spółkę, jako adresu jej siedziby miejsca w którym nie prowadziła 
działalności gospodarczej, można było uznać za tworzenie 
formalnych pozorów jej istnienia. Podczas gdy w rzeczywistości 
Spółka nie prowadziła działalności w zakresie obrotu towarami 
wrażliwymi. Pod wskazanym adresem znajdowało się bowiem 
wyłącznie tak zwane „wirtualne biuro”. Przy czym usługa ta – jak 
wynika z umowy wynajmu „wirtualnego biura” – ograniczała się do 
udostępnienia przez właściciela adresu i przekierowania 
korespondencji. Nie obejmowała ona obsługi biurowej i księgowej. 
Pod wskazanym adresem nie znajdowała się również dokumentacja 
Spółki. Innymi słowy, w miejscu, w którym powinna mieć swoją 
siedzibę nie znaleziono przejawów jej działalności.”. Stwierdzenie 
zatem przez organ podatkowy przesłanek do wykreślenia 
podmiotu z rejestru podatników będzie opierać się na 
każdorazowym badaniu całokształtu okoliczności faktycznych 
danej sprawy.



Okres rozliczeniowy w VAT – dla kogo kwartał a kto 

musi rozliczać się miesięcznie 



Projektowane zmiany w art. 99 dotyczą likwidacji rozliczeń za okresy 
kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy (zmiana brzmienia ust. 
3) oraz braku możliwości rozliczeń za okresy kwartalne dla podatników, 
którzy rejestrują się jako podatnicy VAT czynni (rozpoczynających 
wykonywanie czynności opodatkowanych) w okresie 12 miesięcy (okresów 
rozliczeniowych) począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji 
jako podatnicy VAT czynni (zmiana brzmienia ust. 3a). 
Doświadczenie organów skarbowych z przeprowadzonych kontroli 
wykazuje, że ta forma rozliczeń jest nadużywana przez nieuczciwe 
podmioty rejestrujące się jako podatnicy VAT, a których celem nie jest 
prowadzenie działalności gospodarczej, lecz osiąganie korzyści kosztem 
budżetu państwa. Podmioty takie wykorzystują różnicę w terminach 
rozliczeń dostawcy (kwartalne okresy rozliczeń) i odbiorcy (miesięczne 
terminy rozliczeń i często wnioski o skrócony termin zwrotu podatku), 
będących ogniwami karuzel. W takich mechanizmach, dostawcy zazwyczaj 
znikają po miesiącu lub dwóch tzn. przed terminem złożenia deklaracji za 
ten okres rozliczeniowy (kwartał), nie wywiązując się z obowiązku 
odprowadzenia podatku z tytułu dokonanej transakcji. Natomiast organy 
podatkowe często zmuszone są dokonać zwrotu dla nabywcy, który 
odliczył podatek naliczony, bez możliwości sprawdzenia, czy dostawca 
rozliczył podatek od wykazanej na fakturze dostawy



Kwartalny VAT tylko dla małych podatników !



Kwartalnego rozliczenia nie stosuje się do 
podatników:

 rejestrowanych przez naczelnika urzędu 
skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez 
okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w 
którym dokonana została rejestracja lub

 którzy w danym kwartale lub w poprzedzających 
go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o 
których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 
chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty 
podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z 
tych okresów, kwoty 50 000 zł.”,



Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży 
przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25 
(1.200.000 euro), składają deklaracje podatkowe za 
okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za 
pierwszy miesiąc kwartału:
 w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli 

przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub 
drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy 
przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu 
kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest 
składana w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po drugim miesiącu kwartału;

 następującego po kwartale, w którym przekroczono 
tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w 
trzecim miesiącu kwartału.”,



Deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej !

Powyższe stosuje się począwszy od rozliczenia 
za pierwszy okres rozliczeniowy 2017 r

Ale…



W odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. nie stosuje się 
przepisu art. 99 ust. 11b (deklaracje elektroniczne) 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w stosunku do 
podatników, którzy nie są:
 obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
 dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których 

podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, lub nabywcami tych towarów lub usług;

 obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub 
art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, 
zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Informacje podsumowujące składa się za 
okresy miesięczne za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w terminie do 25. 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 
dokonania transakcji.



Na potrzeby określenia momentu powstania 
obowiązku podatkowego dla składania 
informacji podsumowującej, o którym mowa w 
ust. 3, w zakresie świadczenia usług 
wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a 
ust. 1–3 i 8 stosuje się odpowiednio.



W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
błędów w złożonej informacji podsumowującej 
w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany 
złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej



 E-deklaracje 

 Informacja podsumowujące od 2017 r. 

 EWIDENCJE VAT po nowemu – przepisy wchodzące 

w życie od 2017 r. – co oznacza „identyfikacja 

transakcji”? 



Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie 
czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 
lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz 
podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 
na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić 
ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane 
niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy 
opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku 
naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę 
podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub 
zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do 
prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w 
przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 
130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi 
przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia 
deklaracji podatkowej.



Zakres zmian w zasadach prowadzenia ewidencji VAT – 1 stycznia 
2017 r.

Ewidencja VAT obowiązkowo w formie elektronicznej przy użyciu 
programów komputerowych – 1 stycznia 2018 r.



 Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie 
czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub 
przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz 
podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 
podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić 
ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego 
sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji 
podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności 
dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy 
opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt 
podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej 
kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty 
podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub 
zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji 
poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego 
kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub 
podatku od wartości dodanej.



E - ewidencja VAT u każdego czynnego 
podatnika !

„Ewidencja, o której mowa w ust. 3*, 
prowadzona jest w formie elektronicznej przy 
użyciu programów komputerowych”**

*czyli ewidencje czynnych podatników VAT

** wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 



13. Zwolnienie od podatku stosuje się również 
do świadczenia usługi stanowiącej element 
usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, 
który sam stanowi odrębną całość i jest 
właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi 
zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do 
świadczenia usług stanowiących element usług 
pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 
37-41.



Modyfikacja zasad stosowania „zwolnienia 

podmiotowego” 



Na podstawie art. 395 dyrektywy VAT Polska wystąpiła do Komisji 
Europejskiej z wnioskiem o upoważnienie do stosowania 
szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14
niniejszej dyrektywy, w celu przyznania od dnia 1 stycznia 2017 r. 
do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia w podatku od towarów i 
usług podatnikom, których roczny obrót nie przekracza 40 000 
EUR (po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i art. 400 
dyrektywy VAT, limit ten wynosi 200 000 zł). Proces uzyskania 
derogacji jest w toku. Pismem z dnia 23 września Komisja 
Europejska potwierdziła, że zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 
2006/112/UE posiada wszystkie informacje do rozpatrzenia 
wniosku. Z uwagi na proces legislacyjny w Polsce nie ma 
uzasadnienia, aby z tym rozwiązaniem (z jego procedowaniem) 
czekać do grudnia (prawdopodobna data przyjęcia przez Radę 
derogacji), gdyż jego uchwalenie i ogłoszenie nie nastąpiłoby przed 
1 stycznia 2017 r., a podatnikom trzeba zapewnić możliwość 
skorzystania z tego korzystnego dla nich rozwiązania odpowiednio 
wcześniej.



Przyznanie prawa do podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego w podatku od 
towarów
i usług podatnikom, których roczne obroty nie przekraczają 40 000 EUR, pozwoli 
stosować uproszczenia dla większej ilości podatników osiągających niewielkie obroty z 
tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. Podatnicy objęci zwolnieniem od 
podatku od towarów i usług są bowiem zwolnieni z obowiązku rejestracji dla potrzeb 
tego podatku, z obowiązku prowadzenia pełnej (szczegółowej) ewidencji czynności 
podlegających temu podatkowi oraz z obowiązku wystawiania faktur i rozliczania 
podatku VAT. 
W związku ze złożeniem przedmiotowego wniosku, należy wprowadzić odpowiednie 
zmiany w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, umożliwiające zwolnienie od podatku 
sprzedaży dokonywanej przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekracza 
łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. 
Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności 
określonych w art. 5 ustawy o VAT będą mogli skorzystać ze zwolnienia, jeżeli 
przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu 
prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł. 
Jednocześnie przewiduje się wprowadzenie przepisu przejściowego (art. 18), zgodnie 
z którym podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 
000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w 
art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1.

http://sip.lex.pl//dokument/17086198#art(113)ust(1)


 Przepisy przejściowe



 Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 
2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 
200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym 
mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie 
czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w 
art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w 
proporcji do okresu prowadzonej działalności 
gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie 
przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze 
zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy 
zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.



Najważniejsze zagadnienie dotyczące zapowiadanych 

zmian w zasadach stosowania kas rejestrujących 



Radosław Kowalski
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