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Od 1 stycznia 2017 r. weszło w życie wiele istotnych zmian do ustawy o VAT. 
Szybki przebieg procesu legislacyjnego, szeroki zakres wprowadzonych 
zmian oraz krótkie vacatio legis powodują, że podatnicy mogą mieć 
trudności w dostosowaniu swoich rozliczeń podatkowych do nowych 
uregulowań. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z ustawy 
z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, a także z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

Celem zmian jest poprawa ściągalności podatku od towarów i usług. Tyle, że 
większość wprowadzonych rozwiązań może stanowić znaczne utrudnienie 
w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, gdyż nakładają na nie dodatkowe 
obowiązki. W wielu przypadkach niezbędna będzie również zmiana sposobu 
prowadzonych rozliczeń podatkowych. 

W naszej ocenie, biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany, podatnicy powinni 
dokonać przeglądu swoich rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, aby 
zidentyfikować potencjalne obszary ryzyk. Odpowiednie przygotowanie pomoże 
podatnikom dostosować się do nowej rzeczywistości podatkowej.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom KPMG oferuje wiedzę i doświadczenie 
w przeprowadzeniu kompleksowego przeglądu transakcji dokonywanych 
w ramach działalności prowadzonej przez Państwa pod kątem wprowadzonych 
zmian w podatku od towarów i usług.
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Przywrócenie sankcji VAT

Wprowadzone przepisy przewidują przywrócenie sankcji  
za niewłaściwe rozliczanie podatku od towarów i usług 
powodujące zaniżenie zobowiązania podatkowego lub 
zawyżenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
do zwrotu lub do rozliczenia w następnych okresach 
rozliczeniowych. Jak podkreślono w uzasadnieniu do zmian 
„sankcje mają przede wszystkim znaczenie prewencyjne. 
Zmierzają do przekonania podatników, że rzetelne i staranne 
wypełnienie deklaracji podatkowej leży w ich interesie”.

ustala się, w przypadku 
odliczenia podatku naliczonego 
z faktur, które:

1. zostały wystawione przez 
podmiot nieistniejący,

2. stwierdzają czynności, 
które nie zostały dokonane 

- w części dotyczącej tych 
czynności,

3. podają kwoty niezgodne 
z rzeczywistością -  
w części dotyczącej tych 
pozycji, dla których podane 
zostały kwoty niezgodne 
 z rzeczywistością,

4. potwierdzają czynności, do 
których mają zastosowanie 
przepisy art. 58 i art. 83 
Kodeksu cywilnego – 
w części dotyczącej tych 
czynności.

ustala się w przypadku
 stwierdzenia, że podatnik

1. W złożonej deklaracji  
podatkowej wykazał:

• kwotę zobowiązania   
podatkowego niższą od  
kwoty należnej,

• kwotę zwrotu różnicy 
 podatku lub kwotę zwrotu 
podatku naliczonego  
wyższą od kwoty należnej,

• kwotę różnicy podatku do 
obniżenia kwoty podatku  
należnego za następne 
okresy rozliczeniowe wyższą 
od kwoty należnej;

• kwotę zwrotu różnicy  
podatku, kwotę zwrotu 
podatku naliczonego lub 
kwotę różnicy podatku do 
obniżenia kwoty podatku 
należnego za następne 
okresy rozliczeniowe,zamiast 
wykazania kwoty 
zobowiązania podatkowego 
podlegającej wpłacie do 
urzędu skarbowego.

2. Nie złożył deklaracji  
podatkowej oraz nie wpłacił 
kwoty zobowiązania 
podatkowego

ustala się, jeżeli
 po zakończeniu kontroli 
podatkowej albo w trakcie 
prowadzonego postępowania 
kontrolnego:

1. Podatnik złożył korektę 
deklaracji uwzględniającą 
stwierdzone   
nieprawidłowości i wpłacił 
kwotę zobowiązania   
podatkowego lub zwrócił 
nienależną kwotę zwrotu,

2. Podatnik złożył deklarację 
podatkową i wpłacił kwotę 
zobowiązania  
podatkowego

SANKCJĘ 100% SANKCJĘ 30% SANKCJĘ 20% 

Ustawa przewiduje wprowadzenie 
sankcji w wysokości 30% i 20%, 
a także 100%. 
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Sankcje nie będą miały zastosowania między innymi 
w sytuacji, kiedy przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej 
lub postępowania kontrolnego podatnik złożył odpowiednią 
korektę deklaracji oraz wpłacił na rachunek urzędu 
skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej korekty deklaracji 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 

Przyjęte przepisy przewidują również wprowadzenie 
dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 
100% w sytuacji odliczenia podatku naliczonego z tzw. 
„pustych faktur”. Celem zastosowania podwyższonej stawki 
sankcji jest penalizacja ewidentnych nadużyć podatkowych 
dokonywanych przez podatników. Jak wskazano 
w uzasadnieniu do zmian, kary mają dotyczyć podmiotów, 
które świadomie biorą udział w niezgodnych z prawem 
transakcjach. Niestety takie założenia nie wynikają wprost 
z przepisów. W konsekwencji, kierując się wytycznymi 
z uzasadnienia do zmian, sankcja, co do zasady, nie powinna 
być stosowana w stosunku do podmiotów biorących 
udział w tego typu transakcji nieświadomie, tj. podatników 

działających w tzw. dobrej wierze. Niemniej jednak należy 
podkreślić, iż organy podatkowe stawiają bardzo restrykcyjne 
warunki, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł 
wykazać się działaniem „w dobrej wierze” i uchronić 
się od negatywnych konsekwencji działań nieuczciwych 
podmiotów. W konsekwencji, swoich praw podatnicy muszą 
najczęściej dochodzić w sądzie. 

Warto zaznaczyć, że przepisów o sankcji nie stosuje się 
do okresów rozliczeniowych przypadających przed dniem 
1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że nawet gdy po 1 stycznia 
2017 r. organy podatkowe rozpoczną kontrolę podatkową 
lub postępowanie kontrolne u podatnika za np. wszystkie 
miesiące 2016 r. i w wyniku tych czynności określą 
zobowiązanie VAT w wyższej wysokości lub zwrot VAT 
(nadwyżkę VAT do przeniesienia) w niższej wysokości 
niż podatnik, to nie dojdzie do ustalenia sankcji. Dopiero 
podczas kontroli za okresy po 1 stycznia 2017 r. dodatkowe 
zobowiązanie będzie mogło zostać ustalone.

Jedną z metod pozwalającą uniknąć 
nałożenia sankcji w razie potencjalnej 
kontroli podatkowej lub postępowania 
kontrolnego jest uprzednia weryfikacja 
poprawności rozliczeń podatku od 
towarów i usług, czego wynikiem 
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości powinno być złożenie 
korekty deklaracji oraz zapłata zaległego 
podatku.
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Zgodnie z nowymi przepisami weryfikacja zasadności zwrotu podatku może obejmować 
sprawdzenie:

Rozszerzenie zakresu weryfikacji 
zasadności zwrotu różnicy podatku

rozliczeń podatnika ubiegającego się o zwrot

rozliczeń innych podmiotów biorących udział 
w obrocie towarami i usługami

zgodności tych rozliczeń z faktycznym 
przebiegiem transakcji.

Jak wynika z powyższego, organy podatkowe będą miały 
prawo żądać dokumentów i informacji dotyczących całego 
łańcucha obrotu. Nie tylko zatem podmioty bezpośrednio 
związane z daną transakcją zostaną objęte zakresem 
czynności weryfikacyjnych organów, ale także i te związane 
z transakcją w sposób pośredni. 

W konsekwencji podatnicy będą zobligowani do dokładnego 
dokumentowania całego przebiegu transakcji, czyli niemal 
od momentu wytworzenia danego towaru czy też wykonania 
usługi, aż do momentu nabycia przez ostatecznego 
konsumenta. Wprowadzenie tej regulacji będzie w wielu 
przypadkach wymagało zmiany dotychczasowej polityki 

wewnętrznej odnośnie do zbierania i weryfikowania 
informacji od kontrahentów. 

Pragniemy zwrócić uwagę, iż nowe zasady dotyczące 
weryfikacji zasadności zwrotu podatku będą miały 
zastosowanie w odniesieniu do okresów rozliczeniowych 
przypadających przed dniem 1 stycznia 2017 r. 
Retroaktywność wprowadzanych przepisów tłumaczy się 
tym, że w związku z weryfikacją prawidłowości rozliczeń 
w podatku od towarów i usług za dany okres, niejednokrotnie 
występuje konieczność sprawdzenia prawidłowości okresów 
wcześniejszych. 
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Modyfikacja prawa do odliczenia VAT w przypadku 
transakcji rozliczanych na zasadach odwrotnego 
obciążenia

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany dotyczą również 
rozliczeń w zakresie WNT, świadczenia usług, dla których 
podatnikiem jest usługobiorca oraz dostawy towarów, dla 
której podatnikiem jest nabywca. Podatnik będzie mógł 
rozliczyć VAT z tytułu tych transakcji we właściwej deklaracji 
podatkowej bez negatywnych konsekwencji podatkowych 
jedynie przez trzy miesiące. Po tym terminie nie będzie 
już możliwe wykazanie podatku należnego i naliczonego 
w rozliczeniu za ten sam okres rozliczeniowy. Zgodnie 
z nowymi przepisami, w takiej sytuacji, wykazanie podatku 
naliczonego będzie możliwe wyłącznie w bieżącym okresie 
rozliczeniowym. 

Na skutek powyższego, w związku z wsteczną korektą 
VAT należnego za okres, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, u podatnika powstanie zaległość podatkowa 
i będzie on obowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę. 
Zatem ze względu na różne momenty wykazania podatku 
należnego i naliczonego, transakcje te przestaną być dla 
podatników w pełni neutralne podatkowo. Ponadto istnieje 
ryzyko, że w niektórych sytuacjach będzie możliwe nałożenie 
dodatkowej sankcji przez organy podatkowe.

Dlatego też pragniemy podkreślić istotne znaczenie 
dokładnych analiz prowadzonych transakcji oraz wdrożenie 
na czas odpowiednich procedur, dzięki którym można będzie 
uniknąć negatywnych konsekwencji.

Brak neutralności transakcji 
rozliczanych na zasadach  
odwrotnego obciążenia może 
skutkować nałożeniem odsetek od 
zaległości podatkowych a także 
sankcji.
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Zmiany dotyczące deklaracji i ewidencji VAT
Jedną ze zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. jest istotne ograniczenie 
możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Generalnie możliwość tą 
pozostawiono tylko małym podatnikom. Pozostałe podmioty, które do tej pory korzystały 
z kwartalnych deklaracji, od stycznia 2017 r. muszą rozliczać się miesięcznie.

Ponadto, począwszy od stycznia 2017, niektórzy podatnicy 
muszą obligatoryjnie przesyłać deklaracje VAT oraz 
informacje podsumowujące, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Dotyczy to podatników, którzy:

są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE

realizują dostawy towarów lub świadczą usługi, dla których podatnikiem jest 
nabywca, tj. objęte odwrotnym obciążeniem w krajowych transakcjach    
(np. złom, wyroby ze stali, telefony) lub są nabywcami takich towarów lub usług 

są obowiązani w podatkach dochodowych do składania deklaracji, zeznań, informacji 
oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Natomiast w stosunku do pozostałych podatników, 
obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT został 
opóźniony do stycznia 2018 r.
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1 stycznia 2017 r. weszły również w życie zmiany w zakresie 
prowadzenia ewidencji VAT. Znowelizowany przepis 
modyfikuje oraz rozszerza zakres danych wykazywanych 
w ewidencji. Obecnie podatnicy – z wyjątkiem wykonujących 
wyłącznie czynności zwolnione z VAT – obowiązani są 

prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do 
prawidłowego sporządzenia nie tylko deklaracji podatkowej, 
ale również informacji podsumowującej. Ewidencja powinna 
zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia:

 Poza nowo wprowadzonym obowiązkiem ewidencjonowania 
danych na temat korekt podatku należnego i naliczonego, 
na szczególną uwagę zasługuje obowiązek podawania 
w ewidencji „innych danych służących identyfikacji 
poszczególnych transakcji”. Ustawodawca sformułował 
otwarty katalog tych danych, wymieniając jedynie 
przykładowo numer VAT kontrahenta. Znowelizowany 
przepis nie precyzuje zatem, jakie informacje podatnik jest 
obowiązany wykazywać w ewidencji, aby możliwa była 
identyfikacja poszczególnych transakcji. Jednocześnie, 
brak jest określonego w przepisach wzoru ewidencji VAT. 
Nieprecyzyjne brzmienie przepisu nabiera szczególnego 
znaczenia, gdy weźmie się pod uwagę, że prowadzenie 
ksiąg (a zatem także ewidencji VAT) w sposób wadliwy jest 
podstawą do pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności 
karnej skarbowej.

W konsekwencji wprowadzonych zmian, z początkiem 
2017 r. w nowym schemacie „JPK VAT (2)” dodano 
nowe pola, zmieniono nazwy niektórych już istniejących 
lub wprowadzono obowiązek ich wypełnienia. 
W szczególności, w zakresie transakcji sprzedaży 
dodano pola: „NrKontrahenta” (obligujące do podania 
numeru VAT nabywcy) oraz „K_39” (kwota podatku od 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych). 
W strukturach dotyczących zakupu dodano pola: 
„DataZakupu” oraz pole „K_50” (korekta podatku 
naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy). 
W porównaniu do schematu JPK VAT (1), w nowym 
schemacie wypełnienie pól: „NazwaKontrahenta” 
(w poprzednim schemacie „NazwaNabywcy”) oraz 
„AdresKontrahenta” (poprzednio „AdresNabywcy”) stało się 
obowiązkowe. 

• przedmiotu i podstawy 
opodatkowania,

•  wysokości kwoty podatku 
należnego oraz korekt 
podatku należnego,

•  kwoty podatku naliczonego 
obniżającej kwotę podatku 
należnego i korekt podatku 
naliczonego,

•  kwoty podatku podlegającej 
wpłacie do urzędu 
skarbowego lub zwrotowi 
z tego urzędu,

•  inne dane służące identyfikacji 
poszczególnych transakcji, 
w tym numer, za pomocą 
którego kontrahent jest 
zidentyfikowany na potrzeby 
podatku lub podatku od 
wartości dodanej.
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Zmiany w zakresie wyrejestrowywania 
podmiotów dla potrzeb podatku od 
towarów i usług

Rejestracja VAT 
Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku składania przez 
podatnika przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały 
deklaracji, w których nie została wykazana sprzedaż lub 
nabycie towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, 
naczelnik urzędu skarbowego wykreśla go z urzędu z rejestru 
VAT. Należy podkreślić, że naczelnik urzędu skarbowego nie 
ma obowiązku powiadomienia podatnika o wykreśleniu go 
z rejestru, co może mieć bezpośrednie, negatywne skutki dla 
podatników.

Jednakże, naczelnik nie dokona wykreślenia z rejestru, 
jeśli podatnik złoży zawiadomienie, w którym wskaże, że 
niewykazanie sprzedaży lub nabycia towarów lub usług 
z kwotami podatku do odliczenia wynikało ze specyfiki 
prowadzonej działalności.

Pragniemy zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział 
również inne przypadki, w których podatnik może być 
wykreślony z urzędu z rejestru VAT, w szczególności dotyczą 
one sytuacji, kiedy nie ma możliwości skontaktowania się 
z podatnikiem, podatnik zawiesił działalność, wystawiał 
faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, 
które nie zostały dokonane lub też 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.

Rejestracja VAT UE
Ponadto, w przypadku kiedy podatnik jest również 
zarejestrowany dla celów transakcji wewnątrzunijnych 
(rejestracja VAT UE) i złoży za 3 kolejne miesiące lub  
1 kwartał deklaracje, w których nie wykaże sprzedaży 
lub nabycia towarów lub usług z kwotami do odliczenia, 
naczelnik urzędu skarbowego wykreśla ten podmiot 
z rejestru jako podatnika VAT UE. Takie same konsekwencje, 
tzn. wykreślenie z rejestru VAT UE wystąpią, w sytuacji 
kiedy dany podmiot nie złoży informacji podsumowujących 
przez okres kolejnych 3 miesięcy pomimo istnienia takiego 
obowiązku. 

O wykreśleniu z rejestru VAT UE podatnik powinien być 
powiadomiony, jednakże znowelizowane przepisy nie 
wskazują żadnego terminu, w którym takie powiadomienie 
podatnik powinien otrzymać. Sytuacja taka może mieć 
bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, 
gdyż w przypadku wyrejestrowania z VAT UE, rozliczenie 
transakcji wewnątrzunijnych będzie utrudnione. Ponadto, 
co należy podkreślić, przy obliczaniu ww. 3 miesięcznego 
(1 kwartału) okresu będą brane pod uwagę okresy sprzed 
wejścia w życie ustawy, tj. sprzed 1 stycznia 2017 r.

Dlatego, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, 
rekomendujemy szczegółową analizę zawieranych transakcji. 
W niektórych przypadkach niezbędne będzie wprowadzenie 
dodatkowych procedur usprawniających wymianę informacji 
pomiędzy poszczególnymi działami danego podmiotu.
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Wprowadzone zmiany wymagają 
od podatników przeprowadzenia 
analizy obecnego schematu 
działania i dostosowania go do 
nowej rzeczywistości prawnej. 
Możliwość wymierzenia przez organy 
podatkowe dotkliwych sankcji 
powoduje, w naszej ocenie, potrzebę 
wdrożenia zmian w dotychczasowej 
polityce podatkowej podmiotów 
gospodarczych.

Eksperci KPMG dysponują wiedzą 
i doświadczeniem, które pozwalają na 
przeprowadzenie przeglądu rozliczeń 
podatkowych, przedstawienie 
w przystępny sposób ryzyk i wyzwań 
związanych z wprowadzonymi 
zmianami podatkowymi, a także 
rekomendacji w zakresie ich 
ograniczenia. Służymy pomocą 
również w dokonaniu  
odpowiednich korekt rozliczeń, 
a także wdrożeniu rozwiązań/
procedur uwzględniających nowe 
regulacje podatkowe. 

Nasze działania mają między 
innymi na celu ochronę osób 
odpowiedzialnych za 
przygotowywanie rozliczeń VAT od 
odpowiedzialności karno-skarbowej.

Kodeks karny skarbowy

Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym (dalej: „kks”) 
dotyczą w głównej mierze zaostrzenia kar dla osób biorących 
udział w oszustwach podatkowych. Jednakże niektóre mogą 
być dotkliwe również dla osób, które prowadząc działalność 
gospodarczą popełniły błąd lub przeoczenie. Przykładem 
może być znowelizowany art.  56 § 4 i art. 80a § 2 
ustawy kks, który przewiduje odpowiedzialność karną za 

wykroczenie skarbowe polegające na złożeniu deklaracji lub 
informacji podsumowującej z pominięciem zastosowania 
środków komunikacji elektronicznej. Przepisy nowelizujące 
kks w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia 2017 r.
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Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie i gospodarce 
prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich 
z naszymi doradcami. Poglądy i opinie wyrażone w powyższym tekście prezentują zapatrywania autorów i mogą nie być zbieżne z poglądami i opiniami KPMG Tax M.Michna sp.k. 

Znajdź nas:
kpmg.pl

youtube.com/kpmgpoland
facebook.com/kpmgpoland

twitter.com/kpmgpoland
linkedin.com/company/kpmg_poland

instagram.com/kpmgpoland
pinterest.com/kpmgpoland

kpmg.com/pl/app
itunes.com/apps/KPMGThoughtLeadership

itunes.com/apps/KPMGGlobalTax
itunes.com/apps/KPMGPolandCareer

Kontakt:

Tomasz Grunwald
Tax Partner
T: +48 604 496 395
T: +48 22 528 11 78
E: tgrunwald@kpmg.pl

Tomasz Bełdyga
Tax Partner
T: +48 604 496 323 
T: +48 22 528 11 98
E: tbeldyga@kpmg.pl

Piotr Żurowski
Tax Partner
T: +48 508 047 603 
T: +48 22 528 10 13
E: pzurowski@kpmg.pl

Agnieszka Smolińska-Wiśnioch
Tax Director
T: +48 604 919 875
T: +48 22 528 12 64 
E: asmolinska@kpmg.pl

Biura KPMG w Polsce

Warszawa
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Poznań
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
T: +48 61 845 46 00
F: +48 61 845 46 01
E: poznan@kpmg.pl

Gdańsk
al. Zwycięstwa 13a 
80-219 Gdańsk 
T: +48 58 772 95 00
F: +48 58 772 95 01
E: gdansk@kpmg.pl

Kraków
al. Opolska 114
31-323 Kraków
T: +48 12 424 94 00
F: +48 12 424 94 01
E: krakow@kpmg.pl

Wrocław
ul. Bema 2
50-265 Wrocław
T: +48 71 370 49 00
F: +48 71 370 49 01
E: wroclaw@kpmg.pl

Katowice
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
T: +48 32 778 88 00
F: +48 32 778 88 10
E: katowice@kpmg.pl

Łódź
al. Piłsudskiego 22
90-051 Łódź
T: +48 42 232 77 00
F: +48 42 232 77 01
E: lodz@kpmg.pl

Zeskanuj kod, aby przejść  
do strony kpmg.pl


