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Stanowisko ZPP ws. Projektu ustawy  o zmianie ustaw w celu automatyzacji załatwiania 

niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową  

(projekt z dnia 28 grudnia 2020 r.) 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pozytywnie ocenia przedstawiony projekt ustawy  o zmianie 

ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację 

Skarbową  z dnia 28 grudnia 2020 r. ZPP nie wnosi zasadniczych uwag do treści proponowanych zmian w 

przepisach. Projekt odpowiada na apele oraz rekomendacje ZPP w zakresie wdrażania rozwiązań 

informatycznych w kolejnych obszarach usług publicznych. 

Podstawowym założeniem Projektu jest zmniejszenie lub usunięcie formalizmu związanego  

z załatwieniem spraw podatkowych,  poprzez cyfryzację, automatyzację realizacji zadań przez organy KAS 

i przyśpieszenie obsługi podatnika. Mając na uwadze powyższe, postulujemy, aby do katalogu rodzajów 

spraw, które mogą być załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym, zostały włączone także sprawy związane  

z rejestracją na VAT podatników bez siedziby / stałego miejsca wykonywania działalności w Polsce.  

W chwili obecnej rejestracja podmiotu zagranicznego na VAT w Polsce wiąże się z koniecznością 

oczekiwania około 75 dni na decyzję US, a także z kosztem rzędu 1000 - 3000 EUR. Dla porównania, ten 

sam proces w Wielkiej Brytanii zajmuje jedynie tydzień. Warto zwrócić także uwagę na to, że w trakcie 

trwania procesu rejestracji, sprzedawcy nie mogą podejmować żadnych czynności związanych z handlem, 

co w wielu przypadkach może ich zniechęcać do prawidłowego wypelniania obowiązków podatkowych. 

W raporcie z wrzęsnia 2020 roku pt. „Konieczne działania uszczelniające w systemie ceł i podatku vat dla 

zagranicznych sprzedawców e-commerce, ZPP rekomendował m.in. koneicznośc Ustanowienia  

w państwach Unii Europejskiej - przez sprzedawców  spoza UE - przedstawiciela, który będzie 

odpowiedzialny za prawidłową  egzekucję przepisów konsumenckich. Należy dążyć tym samym do jak 

najszerszego i najłatwiejszego dostępu do tej procedury. 

Mając na uwadze, że wraz z początkiem 2021 roku możemy spodziewać się wysypu nowych rejestracji 

brytyjskich podmiotów na skutek Brexit’u, a od 1 lipca 2021 roku również podmiotów z pozostałych 

pozaunijnych państw (wskutek zmian zasady opodatkowania zakupów na platformach internetowych, 

które przewidują m.in likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości 

do 22 EUR), wydaje się, że Projekt to najlepszy moment na wprowadzenie zmian w polskich przepisach 

dotyczących rejestracji zagranicznych sprzedawców jako podatników VAT w Polsce, uproszczenia  

i ujednolicenia ich, tak aby przyjęto jednakowe podejście we wszystkich jednostkach KAS, umożliwiające 

elektroniczną komunikację w zakresie całości dokumentacji niezbędnej w procesie rejestracji. 
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ZPP w swoich opracowaniach zaznaczało kwestie rejestracji zagranicznych sprzedawców e-commerce. 

Mogłyby one zostać rozwiązane poprzez wprowadzenie w życie pełnej digitalizacji procedur. 

Umożliwienie przez polskie organy podatkowe elektronicznego dostarczania dokumentów znacznie 

skróciłoby okres oczekiwania na decyzję, bez negatywnego wpływu na wiarygodność procedury. W tym 

kontekście najbardziej istotne jest, by problem był zaadresowany w sposób globalny – aby 

zdigitalizowaniu podlegały wszystkie elementy procesu, a nie tylko te związane ze składaniem samego 

wniosku. Takie podejście pozwoli na rzeczywiste uproszczenie aktualnego procesu.  

ZPP zauważa, że planowana funkcjonalność będzie miała przełożenie na poprawę sytuacji tych 

podatników, a tym samym na zwiększenie wpływów budżetowych z podatku VAT wskutek poszerzenia 

bazy podatników, którzy będą mogli w sposób elektroniczny realizować swoje obowiązki podatkowe  

w Polsce.  

Zauważamy wysoki potencjał tworzonego systemu. Rekomendujemy dalsze poszerzanie usług, które będą 

mogą być świadczone online przez organy KAS. 

Jednocześnie, kategorycznie negatywnie ZPP ocenia czas przewidziany na zgłaszanie uwag do projektu. 

Przekazanie dwudniowego terminu, dodatkowo przypadającego na okres między świąteczny, na 

konsultacje projektu z m.in. organizacjami przedsiębiorców oceniamy bezwzględnie krytycznie.  

 

 

 


