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Podsumowanie zmian w VAT w 2022 roku

1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT pojawiły się dwa nowe pojęcia:

Faktura ustrukturyzowana -  rozumie się przez to fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu 

e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (art. 2 pkt 32a).

System TAX FREE - rozumie się przez to system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania 

zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia 

ewidencji (art. 2 pkt 46).

Wraz ze wskazanymi pojęciami pojawiły się oczywiście przepisy do nich odnoszące.



TAX FREE

Jak wynika z art. 126 ust. 1, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii 

Europejskiej, zasadniczo mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na 

terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii 

Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Przepis ten oczywiście nie jest nowy. W 2022 r. zmianie uległy jednak zasady zwrotu podatku o którym 

mowa powyżej.



Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy dokonujący zwrotu podatku VAT podróżnym, mają obowiązek 

wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. W tym właśnie celu udostępniony został 

Krajowy System Teleinformatyczny TAX FREE w formie e-usługi na Platformie Usług Elektronicznych 

Skarbowo-Celnych (PUESC).

Służy on do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE, a także do 

ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym. 



Zwrot ten przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników (sprzedawców), którzy:

1) są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz

2) prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz

3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w 

art. 127 ust. 8, oraz

4) korzystają z systemu TAX FREE.



Sprzedawcy są obowiązani:

1) dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z 

systemu TAX FREE;

2) zapewnić podróżnym sporządzoną na piśmie informację o zasadach zwrotu podatku w czterech 

językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

3) oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych 

punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;



Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez podmioty, których 

przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty 

gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego (przelew, czek, karta płatnicza). Mogą oni dokonywać zwrotu 

wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego  u nich.

Ustawodawca w art. 127a wskazał, że sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, 

dokument elektroniczny TAX FREE. Wydaje go podróżnemu za jego zgodą w formie wydruku elektroniczne 

TAX FREE lub przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.



Dokument ten zawiera dane niezbędne do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, od której 

podróżny może ubiegać się o zwrot podatku, w szczególności dane:

1) sprzedawcy i podróżnego;

2) dotyczące dostawy towarów;

3) dotyczące podstawy opodatkowania;

4) dotyczące kwoty podatku należnego;

5) dotyczące stawki podatku;

6) dotyczące formy zwrotu podatku.



Wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, oprócz danych niezbędnych do prawidłowego 

udokumentowania dostawy towarów, zawiera także dane dotyczące potwierdzenia wywozu towarów przez 

organy celne.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii 

Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonał zakupu.

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym 

potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie.



FAKTURY USTRUKTURYZOWANE

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tzn. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). 

Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z KSeF dobrowolnie, jednak docelowo ma to być obowiązkowe.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy z dnia 30 listopada 2022 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten, wprowadza e-fakturę 

jako powszechny system rozliczania od 2024 r. 



Zapewne część przedsiębiorców korzysta już  z wprowadzonego rozwiązania, jednak jest to dość obszerne 

zagadnienie i ponieważ na chwilę obecną nie jest jeszcze obowiązkowe zwrócę tylko uwagę na to, że 

głównym celem wprowadzenia e-faktur jest uszczelnienie systemu podatkowego. 

E-faktury posiadają również dodatkowe korzyści podatkowe i biznesowe dla podatników i 

gospodarki,m.in.:

1. Faktura sporządzona w taki sposób nie wymaga dodatkowego dostarczenia do kontrahenta, np. w 

formie mailowej. Odbiorca faktury będzie mógł ją odebrać za pomocą systemu KSeF. Jednocześnie 

daje to pewność, że faktura dotarła do kontrahenta. 

2. Obowiązek przechowywania dokumentacji spoczywać będzie na KSeF, a podatnik będzie miał 

pewność, że e-faktura nie ulegnie zniszczeniu. Będzie miał także możliwość wglądu w jej treść  w 

każdym momencie.



3. Ułatwienie wprowadzania faktur do programu księgowego.

4. Podatnicy korzystający z systemu e-Faktur otrzymają zwrot VAT  w terminie  40 dni.

5. Uproszczenie systemu kontroli przez organy podatkowe, które na bieżąco dysponowały będą 

wszystkimi danymi.

Z punktu widzenia podatników wspomniany punkt 5 wcale nie musi być pozytywnym rozwiązaniem. 

Dodatkowo z punktu widzenia przedsiębiorcy minusem jest to, że nie będzie już możliwości wystawiania 

faktur z data wsteczną, a nie da się ukryć, że takie praktyki również były stosowane.



Poza powyższymi przepisami, od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono również inne zmiany:

1. Termin wystawienia faktury

Wcześniej w art. 106i ust. 7 ustawy o VAT wskazane było, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej 

niż 30. dnia przed:

1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;

2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Aktualnie faktur nie można wystawiać wcześniej niż 60. dnia przed zaistnieniem powyżej wskazanych 

sytuacji.



2. Zmiany w zakresie faktur korygujących

Zmiany wprowadzono również w art. 106j ustawy o VAT. 

Z aktualnego brzmienia przepisów wynika, że fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po 

wystawieniu faktury:

- podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

- dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

- dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

- stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.



W zakresie faktur korygujących wystawionych w wyniku opustu lub obniżki ceny, ustawodawca wskazał, że 

w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą 

dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

1) zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana 

obniżka;

2) może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą - w przypadku gdy korekta 

dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.



Z elementów obowiązkowych które powinna zawierać faktura korygująca usunięto: wyraz "FAKTURA 

KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA", a także przyczynę korekty. Dodano natomiast nowy element 

obowiązkowy: numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura 

korygująca - w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej.

I tutaj od razu zaznaczam, że fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się również w postaci 

faktury ustrukturyzowanej.

W ustawie dodano jednak przepis, zgodnie z którym faktura korygująca może zawierać:

1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo "KOREKTA";

2) przyczynę korekty.



3. Duplikaty faktur

Zmiana nieduża, ale jednak warto niej wspomnieć. Przed zmianą z art. 106l ust. 2 wynikało bowiem, że 

faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz "DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia.

Aktualnie przepis mówi, że faktura wystawiona ponownie:

1) zawiera datę wystawienia;

2) może zawierać wyraz "DUPLIKAT".



4. Zwolnienia przedmiotowe

W art. 43 ustawy o VAT dodano ust. 22-24. Dotyczą one podatników, zwolnionych z podatku od towarów i 

usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41. 

Na podstawie wskazanych przepisów zwalnia się z podatku:

7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny 

środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które 

uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako 

prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną;



12) usługi zarządzania:

a) funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami 

papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy inwestycyjnych, o 

których mowa w lit. a, lub ich częścią,

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o działalności 

ubezpieczeniowej,

d) otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu 

przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym 

utworzonym na podstawie tych przepisów,



e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach 

emerytalnych,

f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie 

przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a także innymi środkami i 

funduszami, które są gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia 

transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie 

na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez CCP, agenta 

rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w 

systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami,

g) pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342);



38) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług 

udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami 

pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

39) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji 

finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także 

zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;

40) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, 

wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli 

oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;



40a) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a) spółkach,

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną

- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi;

41) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140), z 

wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym 

zakresie.



Co zatem przewidział ustawodawca?

Dodane przepisy - art. 43 ust. 22-24 ustawy o VAT - przewidują możliwość rezygnacji przez podatników ze 

zwolnienia z VAT dla wskazanych powyżej usług (o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 ustawy o 

VAT).

Wskazują również zasady na jakich możliwa jest rezygnacja z tego wyboru oraz jego ponowne dokonanie.

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia, pod warunkiem, że:

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2) złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych 

usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.



Podatnik, który zrezygnował ze zwolnienia może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku 

okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 

38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi 

urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu 

rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Podatnik, który zrezygnował z opodatkowania, może ponownie wybrać opodatkowanie usług nie wcześniej 

niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze 

zwolnienia.



Najem nieruchomości dla JST zwolniony z VAT - zmiany w rozporządzeniu

10 maja 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 

zwolnień.

Wprowadziło ono zmiany w § 3. ust. 1 ww. rozporządzenia. W związku z tymi zmianami zwolnieniem od 

podatku VAT objęto usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek na rzecz:

- jednostek samorządu terytorialnego i ich związków,

- samorządowych jednostek organizacyjnych,

- jednoosobowych spółek samorządu terytorialnego niebędących społecznymi agencjami najmu.



Ze zwolnienia można korzystać tylko jeśli usługi są przeznaczane na dalszy wynajem lub dzierżawę tych 

nieruchomości na rzecz osób fizycznych na ich własne cele mieszkaniowe.

Przed wejściem w życie zmian zwolniony od podatku VAT był wyłącznie wynajem nieruchomości 

mieszkalnych na cele mieszkaniowe na rzecz ostatecznych najemców oraz na rzecz społecznych agencji 

najmu. Inne podmioty przyjmujące nieruchomości w najem nie mogły korzystać  z takiego zwolnienia, 

również jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo nie mogły one odliczyć VAT zawartego w cenie 

wynajmowanych nieruchomości, ze względu na to, że ich dalszy najem na rzecz mieszkańców korzystał ze 

zwolnienia z VAT. Nieodliczony VAT stanowił zatem koszt i wpływał na zwiększenie kosztów wynajmu dla 

ostatecznych użytkowników nieruchomości, co negatywnie oddziaływało na politykę mieszkaniową 

jednostek samorządu terytorialnego.



Zmiany od 1 lipca 2022 r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczenia VAT:

1. Uznające za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem (art. 11 ust. 2 ustawy o 

VAT) - przemieszczenie towarów przez siły zbrojne państw członkowskich biorących udział  w 

działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony  z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na 

terytorium kraju, do ich użytku lub do użytku towarzyszącego im personelu cywilnego,jeżeli:

- towary nie zostały nabyte przez te siły zbrojne zgodnie z ogólnymi zasadami regulującymi 

opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym rynku jednego z państw 

członkowskich,

- import tych towarów nie może korzystać ze zwolnienia z VAT którym mowa poniżej.



2. Wprowadzające zwolnienia z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne państw członkowskich 

innych niż Rzeczpospolita Polska do użytku własnego takich sił lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach 

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (art. 45 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT).

3. Umożliwiające określenie w rozporządzeniu przez Ministra Finansów przypadków i trybu zwrotu 

podatku siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i 

ich personelowi cywilnemu  (art. 89 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz ust. 3 ustawy o VAT).



1 lipca na mocy ustawy z dnia 29.10.2021 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 1.0) w życie 

miały wejść także przepisy umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT  i wspólne rozliczanie się przez 

kilka podmiotów w ramach tzw. grupy VAT. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład 2.0) przesunęła termin wejścia 

przepisów w życie na 1 stycznia 2023 r.

Podobnie jest w przypadku przepisów wprowadzonych Polskim Ładem, dotyczących obowiązku 

zapewnienia przez przedsiębiorców integracji kasy z terminalem płatniczym oraz wprowadzających karę 

pieniężną za niezapewnienie przez podatnika współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, który 

również miał wejść w życie  1 lipca 2022 r. Termin ten przesunięty został na 1 stycznia 2025 r.



Tarcze antyinflacyjne

W 2022 r. wprowadzone zostały również tarcze antyinflacyjne. Obowiązują one do końca 2022 r. 

W ramach tarcz antyinflacyjnych, stosowana jest niższa stawka podatku VAT na: paliwa (8 %), prąd i ciepło 

(5 %), gaz (0%). 

Zerowa stawka VAT stosowana jest także dla podstawowych produktów żywnościowych, nawozów i 

wybranych środków produkcji rolniczej.

Obowiązuje również obniżona akcyza na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw 

domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe i lekki olej opałowy oraz czasowe 

wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw. 

Od stycznia zatem tarcze antyinflacyjne tracą moc.



W Dzienniku Ustaw (poz. 2495) opublikowano jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w 

sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023. 

Zgodnie z nim:

- utrzymana została zerowa stawka VAT na żywność - stawką tą objęte są podstawowe produkty 

spożywcze, takie jak mięso, ryby, nabiał, warzywa, owoce czy produkty zbożowe,

- do końca czerwca 2023 r. utrzymana została zerowa stawka VAT na darowizny na rzecz Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego – przekazywanych na 

cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych w Ukrainie, wprowadzona Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 3 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla 

których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,

- do końca 2024 roku obniżona została do 8% stawka VAT na produkty nawozowe, które przed 

wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej były opodatkowane według tej stawki.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.



Termin obowiązkowego stosowania kas rejestrujących dla myjni samochodowych

Termin obowiązkowego stosowania kas rejestrujących na myjniach samochodowych przesunięty został na 1 lutego 

2023 r.

Powyższa branża objęta została tym obowiązkiem na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W 

pierwszej wersji obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dla świadczenia 

usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń 

obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub 

innej formie (bezgotówkowej) miał obowiązywać od 1 lipca 2022 r.  Po zmianach termin 1 lipca przesunięty został 
na 1 października 2022 r., natomiast rozporządzenie Ministerstwo Finansów z dnia 29 września 2022 zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas 

rejestrujących przesunęło ten termin na  dzień 1 lutego 2023 r.

Jednocześnie nowy termin nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kasy rejestrującej.



Nowy formularz VAT-R

22 lipca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.06.2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i 

usług.

Zmianie uległ załącznik nr 1 do zmienionego rozporządzenia czyli formularz VAT-R stanowiący zgłoszenie 

rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowa wersja przygotowana została głównie z uwagi na wprowadzenie nowej kategorii podatnika - Grupy 

VAT czyli grupy podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowanej jako 

podatnik podatku VAT. 

Przepisy pozwalające na tworzenie tzw. grup VAT miały wejść w życie  od lipca 2022 r. Ustawa Polski Ład 

2.0 przesunęła jednak ten termin na 1 stycznia 2023 roku.



Dodatkowo w celu ułatwienia obowiązków rejestracyjnych przez osoby nie posługujące się językiem 

polskim, formularz zawiera tłumaczenie wszystkich pól na język angielski.

Wersja obowiązująca przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego może być stosowana do 

dnia 31 grudnia 2022 r.

Nowa wersja VAT-R(16) stanowi załącznik do tygodniówki nr 16/2022.



Dziękuję za uwagę 

Ewelina Dulęba


