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Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z porn. zm.) - w celu zapewnieniajednolitego stosowania przepisow: 

- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. 0 zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa 
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 846) w zwi~ z art. 82 § Ib ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z porn. zm.) oraz 
art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i uslug (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710), w brzmieniu nadanym ww. ustawq nowelizujqcq z dnia 13 maja 
2016 r., 

- art. 29 ustawy z dnia 10 wrzesnia 2015 r. 0 zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz 
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 oraz z 2016 r. poz. 846) w zwi~ 
z art. 193a Ordynacji podatkowej, 

- uprzejrnie wyjaSniam, co nast~puje: 

1. Na podstawie przepisu art. 82 § 1 b Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemajqce osobowosci prawnej oraz osoby jizyczne, prowadzqce ksi~gi 

podatkowe przy utyciu program ow komputerowych, sq obowiqzane, bez wezwania organu 
podatkowego, do przekazywania, za pomocq srodkOw komunikacji elektronicznej, ministrowi 
wlasciwemu do spraw jinansow publicznych informacji 0 prowadzonej ewidencji, 0 ktorej mowa 
wart. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i uslug, w postaci 
elektronicznej odpowiadajqcej strukturze logicznej, 0 ktorej mowa wart. 193a § 2, na zasadach 
dotyczqcych przesylania ksiqg podatkowych lub ich cz~sci okreslonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesi~czne w terminie do 25. dnia miesiqca nast~pujqcego 
po kaidym kolejnym miesiqcu, wskazujqc miesiqc, ktorego ta informacja dotyczy. 

Z powolanego przepisu wynika obowiqzek przekazywania - bez wezwania organu podatkowego 
- przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajqce osobowosci prawnej oraz osoby 
fizyczne, prowadzqce ksi~gi podatkowe przy uZyciu programow komputerowych, informacji 
o prowadzonej ewidencji, 0 ktorej mowa w art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow i uslug. 
Przepis art. 82 § Ib Ordynacji podatkowej wchodzi w Zycie z dniem llipca 2016 r. 
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Z kolei art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow i usrug, w brzmieniu nadanym ustawQ. 
nowelizujQ.cQ. z dnia 13 maja 2016 r., stanowi, ze podatniey, z wyjqtkiem podatnik6w 
wykonujqcyeh wylqeznie ezynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub 
przepis6w wydanyeh na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnik6w, u kt6ryeh sprzedaz jest 
zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, sq obowiqzani prowadzic ewidenejfJ 
zawierajqeq dane niezbfJdne do prawidlowego sporzqdzenia deklaraeji podatkowej oraz 
informaeji podsumowujqeej. Ewideneja powinna zawierac w szezeg6lnosei dane niezbfJdne do 
okreilenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokosei kwoty podatku naleznego, korekt 
podatku naleznego, kwoty podatku naliezonego obnizajqeej kwotfJ podatku naleznego, korekt 
podatku naliezonego, kwoty podatku podlegajqeej wplaeie do urzfJdu skarbowego lub zwrotowi 
z tego urzfJdu, a takie inne dane sluzqee identyfikaeji poszezeg6lnyeh transakeji, w tym numer, 
za pomoeq kt6rego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartosei 
dodanej. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nowelizujQ.cej z dnia 13 maja 2016 r. informaejfJ, 0 kt6rej mowa 
wart. 82 § 1b ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszq ustawq, sklada sifJ za 
miesiqee, kt6re przypadajq od dnia 1lipea 2016 r. 
Przepis art. 6 ust. 2 ustawy nowelizujQ.cej z dnia 13 maja 2016 r. stanowi, ze do przekazywania 

informaeji, 0 kt6rej mowa wart. 82 § 1 b Ordynaeji podatkowej: 
1) za miesiqee, kt6re przypadajq od dnia 1 lipea 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie sq 

obowiqzani mali i sredni przedsifJbiorey w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipea 2004 r. 
o swobodzie dzialalnosci gospodarezej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z p6in. zm.); 

2) za miesiqee, kt6re przypadajq od dnia 1 lipea 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie sq 
obowiqzani mikroprzedsifJbiorey w rozumieniu ustawy, 0 kt6rej mowa w pkt 1. 

Cytowany art. 6 ust. 2 ustawy nowelizujQ.cej z dnia 13 maja 2016 r. przewiduje czasowe 
wylQ.czenie niektorych podmiotow spod obowiQ,Zku przekazywania informacji 0 prowadzonej 
ewidencji, 0 ktorej mowa w art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow i usrug, nalozonego 
przepisem art. 82 § 1 b Ordynacji podatkowej. 

Brzmienie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy nowelizujQ.cej z dnia 13 maja 2016 r. odnosi sicr wprost 
wylQ.cznie do podmiotow majQ.cych status mikroprzedsicrbiorcow, malych lub srednich 
przedsicrbiorcow w rozumieniu ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej, natomiast art. 82 
§ 1 b Ordynacji podatkowej dotyczy wszystkich podatnikow V AT (osob prawnych, jednostek 
organizacyjnych niemajQ.cych osobowosci prawnej oraz osob fizycznych) obowiQ.Zanych do 
prowadzenia ewidencji, 0 ktorej mowa w art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow 
i usrug. 

WQ.tpliwosci moze budzic stosowanie przepisu art. 6 ust. 2 ustawy nowelizujQ.cej z dnia 13 maja 
2016 r. w odniesieniu do podatnikow VAT obowiQ.Zanych do prowadzenia ewidencji, 0 ktorej 
mowa w art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow i uslug, ale nie majQ.cych statusu 
przedsicrbiorcow w rozumieniu ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej. Co za tym idzie, 
wQ.tpliwosci moze budzic moment powstania obowiQ,Zku, 0 ktorym mowa w art. 82 § 1 b 
Ordynacji podatkowej. 
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Z tresci art. 6 ust. 2 ustawy nowelizuj~cej z dnia 13 rnaja 2016 r. wynika, ze celern przepisujest 
stopniowe wprowadzanie obowi¢u, 0 ktoryrn rnowa w art. 82 § 1 b Ordynacji podatkowej, 
bazuj~c na kryteriach wielkosci danego podmiotu i rozmiaru jego dzialalnosci. To kryterium 
zostalo okreslone przez powi~anie z zatrudnieniern sredniorocznym oraz rocznym obrotern 
netto, 0 ktorych rnowa w art. 104 - 106 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej. 
W zakresie wprowadzania obowi¢u, 0 ktorym rnowa w art. 82 § 1 b Ordynacji podatkowej 
istotny jest nie formalny status przedsierbiorcy, ale wielkose i rozmiar dzialalnosci podatnika 
VAT. Poniewai: obowi~ek, 0 ktorym rnowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej nie ogranicza 
sier tylko do podmiotow rnaj~cych status przedsierbiorcy, to przepis przejsciowy wdrai:aj~cy ten 
obowi~ek takZe nie powinien bye odnoszony tylko do podmiotow rnaj~cych status 
przedsierbiorcy. Nawi~anie w tresci art. 6 ust. 2 ustawy nowelizuj~cej z dnia 13 rnaja 2016 r. do 
definicji mikro-, rnalego i sredniego przedsierbiorcy rna tu jedynie pornocnicze znaczenie. 
Wykladnia celowosciowa i systernowa przepisu art. 6 ust. 2 ustawy nowelizuj~cej z dnia 13 rnaja 
2016 r. nakazuje odpowiednio stosowae te same kryteria wdrozenia obowi¢u takZe do tych 
podatnikow VAT, obowi~ych do prowadzenia ewidencji, ktorzy nie rnaj~ statusu 
przedsierbiorcy. Brak statusu przedsierbiorcy nie czyni niernozliwym lub bezprzedmiotowym 
ustalenie u podatnika VAT, obowi~anego do prowadzenia ewidencji, 0 ktorej rnowa wart. 109 
ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow i uslug, wielkosci sredniorocznego zatrudnienia oraz jego 
rocznego obrotu netto. 

Przy dokonywaniu wykladni art. 6 ust. 2 ustawy nowelizuj~cej z dnia 13 rnaja 2016 r. konieczne 
jest uwzglerdnienie zasady proporcjonalnosci okreslonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Istot~ 
zasady proporcjonalnosci jest zestawienie celu regulacji z jej tresci~ a wierc ze srodkami, przy 
uZyciu ktorych cel regulacji rna bye osi~gnierty. Proporcjonalnose wymaga, aby podejrnowane 
dzialania nadawaly sicr do osi~gnicrcia zakladanego celu. Z tego powodu zasada 
proporcjonalnosci zaklada porownanie celu przepisu ze srodkami, za pornoc~ ktorych cel ten rna 
bye osi~gnicrty oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy srodki przewidziane dla osi~gnicrcia 
danego celu odpowiadaj~ donioslosci tego celu oraz czy s~ one konieczne dla jego osi~gnicrcia. 
Jesli istnieje wybor pornicrdzy srodkami, ktore nadaj~ sicr do osi~gniercia danego celu, nale:zy 
wybierae srodki najrnniej restrykcyjne, niedogodnosci natomiast wynikaj~ce z ich zastosowania 
powinny pozostawae w odpowiedniej relacji do urzeczywistnianego celu. Przyjcrcie wykladni 
art. 6 ust. 2 ustawy nowelizuj~cej z dnia 13 rnaja 2016 r., dopuszczaj~cej stosowanie kryteriow 
zatrudnienia sredniorocznego oraz rocznego obrotu netto, 0 ktorych rnowa w art. 104 - 106 
ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej, takZe do tych podatnikow VAT, obowi~anych 
do prowadzenia ewidencji, 0 ktorej rnowa w art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow 
i uslug, ktorzy nie rnaj~ statusu przedsicrbiorcy, uwzglcrdnia zasadcr proporcjonalnosci. Taka 
wykladnia pozwala na zrealizowanie celu zakladanego przy wprowadzaniu art. 6 ust. 2 ustawy 
nowelizuj~cej z dnia 13 rnaja 2016 r., ktory sprowadza sier do stopniowego wdrai:ania 
obowi~, 0 ktorym rnowa wart. 82 § Ib Ordynacji podatkowej. 

Reasumuj~c, do podatnikow V AT obowi~anych do prowadzenia ewidencji, 0 ktorej rnowa 
w art. 109 ust. 3 ustawy 0 podatku od towarow i uslug, nie rnaj~cych statusu przedsicrbiorcy 
w rozumieniu ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej, nale:zy odpowiednio zastosowae 
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okresy przejsciowe, jakie przewidziane Sf! wart. 6 ust. 2 ustawy nowelizujf!cej z dnia 13 maja 
2016 r. dla mikro-, malych i srednich przedsi~biorc6w. 

2. Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiqg 
podatkowych przy uiyciu programow komputerowych, organ podatkowy mote tqdac 
przekazania cdlosci lub czfJsci tych ksiqg oraz dowodow ksifJgowych za pomocq srodkow 
komunikacji elektronicznej lub na inJormatycznych nosnikach danych, w postaci elektronicznej 
odpowiadajqcej strukturze logicznej, 0 ktorej mowa w § 2, wskazujqc rodzaj ksiqg podatkowych 
oraz okres, ktorego dotyczq. 
Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiqg podatkowych oraz dowodow ksifJgowych, 
z uwzglfJdnieniem motliwosci wytworzenia jej z program ow inJormatycznych uiywanych 
powszechnie przez przedsifJbiorcow oraz automatycznej analizy danych, jest dostfJpna 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzfJdu obslugujqcego ministra 
wlasciwego do spraw finansow publicznych (§ 2). 
Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzqdzenia, sposob 
przesylania za pomocq srodkOw komunikacji elektronicznej ksiqg podatkowych, cZfJsci tych ksiqg 
oraz dowodow ksifJgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla 
inJormatycznych nosnikOw danych, na ktorych ksifJgi, cZfJsci tych ksiqg oraz dowody ksifJgowe 
mogq bye zapisane i przekazywane, uwzglfJdniajqc potrzebfJ zapewnienia bezpieczenstwa, 
wiarygodnosci i niezaprzeczalnosci danych zawartych w ksifJgach oraz potrzebfJ ich ochrony 
przed nieuprawnionym dostfJpem (§ 3). 

Obowif!Zek nalozony na podstawie art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej dotyczy przesylania, na 
zf!danie organ6w podatkowych, calosci lub cz~sci ksif!g podatkowych oraz dowod6w 
ksi~gowych w przypadku prowadzenia ksif!g podatkowych przy uZyciu program6w 
komputerowych. Art. 193a Ordynacji podatkowej wchodzi w Zycie z dniem llipca 2016 r. 

W odr6Znieniu od art. 82 § 1 b Ordynacji podatkowej, zakres podmiotowy art. 193a nie jest 
ograniczony do podatnik6w VAT, a realizacja obowi¢u w nim okreslonego nast~puje jedynie 
na zf!danie organu. 

Na podstawie art. 29 ustawy nowelizujf!cej z dnia 10 wrzesnia 2015 r., w brzmieniu nadanym 
ustawf! nowelizujf!cf! z dnia 13 maja 2016 f., mikroprzedsifJbiorcy, mali i sredni przedsifJbiorcy 
w rozumieniu ustawy zmienianej wart. 12 w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 
2018 r. mogq przekazywae dane w postaci elektronicznej odpowiadajqcej strukturze logicznej, 
o ktorej mowa wart. 193a § 2 ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszq 
ustawq, na tqdanie skierowane na podstawie art. 193a, art. 274c § 1 pkt 2 i art. 287 § 1 pkt 3 
ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszq ustawq, oraz art. 287 § 1 pkt 3 
ustawy zmienianej wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszq ustawq, w zwiqzku z art. 31 ust. 1 
ustawy zmienianej wart. 4, w brzmieniu nadanym niniejszq ustawq, a takte art. 13b ust. 1 pkt 2 
ustawy, 0 ktorej mowa wart. 4, w brzmieniu nadanym niniejszq ustawq. 

Celem tego przepisu jest stopniowe przygotowanie do realizacji obowi¢u, 0 kt6rym mowa 
wart. 193a Ordynacji podatkowej. 
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Art. 29 ustawy nowelizuj'lcej z dnia 10 wrzesnia 2015 r. przewiduje w okresie przejsciowym 
fakultatywnosc przesylania ksi'lg i dowod6w przez niekt6re podmioty. Kr'lg tych podmiot6w 
zostal okreslony tak, jak w art. 6 ust. 2 ustawy nowelizuj'lcej z dnia 13 maja 2016 r., i obejmuje 
mikro-, malych i srednich przedsicrbiorc6w w rozumieniu ustawy 0 swobodzie dzialalnosci 
gospodarczej. Ze wzglcrdu na istotne podobienstwo micrdzy tymi przepisami, art. 29 ustawy 
nowelizuj'lcej z dnia 10 wrzesnia 2015 r. nalezy interpretowac w spos6b analogiczny, jak art. 6 
ust. 2 ustawy nowelizuj'lcej z dnia 13 maja 2016 r., tj. z uwzglcrdnieniem wykladni 
dopuszczaj'lcej stosowanie kryteri6w zatrudnienia sredniorocznego oraz rocznego obrotu netto, 
o kt6rych mowa w art. 104 - 106 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej, takZe do tych 
podmiot6w, prowadz'lcych ksicrgi podatkowe przy UZy'ciu program6w komputerowych, kt6re nie 
maj'l statusu przedsicrbiorcy. Podane w pkt 1 niniejszej interpretacji argumenty przemawiaj'lce za 
wykladni'l celowosciow'l i systemow'l dotycz'l takZe art. 29 ustawy nowelizuj'lcej z dnia 10 
wrzesnia 2015 r. w zwiCJZku z art. 193a Ordynacji podatkowej. 

Podsumowuj'lC, do podmiot6w niemaj'lcych statusu przedsicrbiorcy w rozumieniu ustawy 
o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, prowadz'lcych ksicrgi podatkowe przy uZyciu program6w 
komputerowych, naleZy odpowiednio zastosowac okres przejsciowy, jaki zostal przewidziany 
w art. 29 ustawy nowelizuj'lcej z dnia 10 wrzesnia 2015 r. dla mikro-, malych i srednich 
przedsicrbiorc6w. 

Marian Banas 
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