Projekt z dnia 20 września 2017 r.

USTAWA
z dnia ………….
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221) w art. 96 dodaje się ust. 15-19 w brzmieniu:
„15. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej
wykaz podatników VAT czynnych, który zawiera:
1)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

2)

imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub
pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi;

3)

adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca
wykonywania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku
miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą
fizyczną;

4)

adres siedziby - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną;

5)

wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:
a)

rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948,
1997 i 2260),

b)

imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez
członka działalnością gospodarczą;

6)

1)

datę:
a)

rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego,

b)

wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 13
października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych.
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c)
7)

przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

podstawę prawną:
a)

wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego,

b)

przywrócenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

16. Podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie podatników
VAT czynnych nie narusza przepisów o tajemnicy skarbowej.
17. Wykaz podatników VAT czynnych jest aktualizowany w dni robocze, raz na
dobę.
18. Dane o podatnikach wykreślonych z rejestru jako podatników VAT czynnych są
przechowywane w wykazie podatników VAT czynnych przez okres 5 lat licząc od końca
roku kalendarzowego, w którym podatnik został wykreślony z rejestru.
19. Wykaz podatników VAT czynnych jest udostępniany w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, w sposób umożliwiający sprawdzenie danych zawartych w
wykazie.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.2)) w art. 22p ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do
kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji
określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) została
dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z
podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik
VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o
którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.
2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części,
w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku
płatniczego lub przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby
podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty
w wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2048 oraz z 2017 r.
poz. 60, 528, 648, 859,1089, 1428, 1448 i 1530.
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podatku od towarów i usług, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą:
1)

zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2)

w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.3)) w art. 15d ust. 1 i 2 otrzymują
brzmienie:
„1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części,
w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255
oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego
lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od
towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie
podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o podatku od
towarów i usług.
2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części,
w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku
płatniczego lub przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby
podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w
wykazie podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy o podatku
od towarów i usług, podatnicy:
1)

zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2)

w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869) w art. 15 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1926, 1933 i 1948
oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 648 ,108 ,1448 i 1566.
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„1b. Na potrzeby wykazu podatników VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust.
15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz.
1221), tajemnicą skarbową nie są objęte:
1)

dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer identyfikacyjny REGON, numer
rachunku w banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, dane
przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników Składek;

2)

nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w
tym adres głównego miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot
wykonywanej

działalności

określony

według

obowiązujących

standardów

klasyfikacyjnych - w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wykonujących działalność
gospodarczą.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 33b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) podatnika, o którym mowa w art. 117b i art. 117ba, po doręczeniu mu decyzji
orzekającej o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe podmiotu
dokonującego na jego rzecz dostawy towarów lub świadczenia usług, jeżeli zachodzi
uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez dostawcę lub usługodawcę
wykonane, w szczególności gdy dostawca lub usługodawca trwale nie uiszcza
wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje
czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić
postępowanie egzekucyjne; decyzja o zabezpieczeniu wygasa w momencie
wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatnika, o którym mowa w art.
117b i art. 117ba.”;

2)

po art. 117b dodaje się art. 117ba w brzmieniu:
,,Art. 117ba. Podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług, na rzecz którego dokonano dostawy towarów lub
świadczenia usług, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy
towarów lub tego świadczenia usług za jego zaległości podatkowe w części podatku
proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli

–5–

zapłata należności z tytułu tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług została
dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, o którym
mowa w art. 96 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem
rachunku bankowego, z zastrzeżeniem art. 112.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm. 4)) w art. 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rachunków zawartych w wykazie podatników
VAT czynnych, o którym mowa w art. 96 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).”.
Art. 7. Tworzy się wykaz podatników VAT czynnych.
Art. 8. Przepis art. 96 ust. 15 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, ma zastosowanie do zgłoszeń rejestracyjnych, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie dotyczy
podatników, którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT czynni wcześniej niż 12
miesięcy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 9. Przepisy art. 22p ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, i art. 15d ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów po wejściu w życie niniejszej ustawy.
Art. 10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
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LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Aleksandra Ostapiuk
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1997 oraz
z 2017 r. poz. 60, 85,245, 768 i 1089.
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