
UZASADNIENIE 

 

 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w związku 

ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach 

ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, 

poz. 1016), zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami 

fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub 

niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem 

podatkowym jest numer PESEL, a nie jak dotychczas numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

W związku z powyŜszym zachodzi konieczność dostosowania w powyŜszym zakresie wzoru: 

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych 

środków transportu (VAT-10) stanowiący załącznik nr 1 do przedmiotowego 

rozporządzenia, 

2) deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego 

środka transportu (VAT-11) stanowiący załącznik nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia, 

gdyŜ deklaracje te mogą składać równieŜ osoby fizyczne niebędące zarejestrowanymi 

podatnikami podatku od towarów i usług w celu rozliczenia podatku od towarów i usług. 

Do ww. wzorów wprowadzono następujące zmiany: 

1) w poz. 1 wyrazy „Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika” zastąpiono wyrazami 

„Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika” w związku z ww. 

ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, 

2) została zaktualizowana metryka ustawy o podatku od towarów i usług w związku 

z ogłoszeniem jednolitego tekstu tej ustawy, 

3) w poz. 8 wykreślono wyrazy „ ,data urodzenia, PESEL”, gdyŜ dane te są zawarte w poz. 1. 

Ponadto we wzorze VAT-11 w opisie „Składający:” wykreślono wyraŜenie „VAT-8”, gdyŜ 

deklaracja VAT-8 nie dotyczy rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu 

wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu. 

Rozporządzenie powinno wejść w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Proponowany 

termin wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia nie narusza zasady demokratycznego 

państwa prawnego, poniewaŜ nie powoduje negatywnych skutków dla podatników.  

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji 

podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, podatnicy będący osobami fizycznymi 

objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący 

zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług mogą korzystać z druków 

formularzy dotychczas obowiązujących aŜ do wyczerpania nakładu, jednak nie dłuŜej niŜ do 



dnia 31 grudnia 2012 r. Ponadto zgodnie z ust. 2 ww. artykułu uznaje się za prawidłowe 

zastosowanie dotychczas wydrukowanych formularzy bez podania numeru identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów.  

Stosownie do postanowień § 11a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 

marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.), projekt 

rozporządzenia zostanie przez organ wnioskujący udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


