
POLSKA IZBA HANDLU 
 
POLISH CHAMBER OF TRA DE  
Grażyny 13 /10 ,  02 -548  W arszawa T:  +48  22  440  83  23   
NIP:525-20-04- 193  p ih@pih .org.p l  www.pih .org.p l  

 

Zachowanie różnorodności  handlu i usług  na rynku wewnętrznym 

Maintaining diversity of trade and services on internal market  

 
Warszawa, 09 czerwca 2020  

Pan Tadeusz Kościński 
Minister Finansów 

Szanow ny P anie M inistrze, 
 
Polska Izba Handlu najszersza reprezentacja handlu w Polsce zwraca się z prośbą o rozważenie 
przesunięcia w czasie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, która zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020. 
 
Należy w tym miejscu podkreślić, iż jako reprezentacja branży handlu doceniamy podjętą przez 
Państwa decyzję na mocy której, wejście w życie matrycy stawek VAT zostało przełożone o 3 miesiące 
odciążając przedsiębiorców w początkowym okresie pandemii. 
 
Niemniej jednak obecna sytuacja wielu przedsiębiorców związana z funkcjonowaniem w nowych 
warunkach nadal wymaga podejmowania działań skierowanych na zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych i organizacyjnych. Wprowadzanie nowej matrycy stawek VAT bez wątpienia jest 
takim obciążeniem dlatego postulujemy aby przesunąć ten termin podobnie jak uczyniono to z 
obowiązkiem stosowania nowych struktur JPK_V7M i JPK_V7K.  
 
Dlatego i w tym przypadku proponujemy zastosowanie analogicznego terminu przedłużenia i 

zezwolić na stosowanie dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy 

dotyczące stawek tego podatku do dnia 30 września 2020, podobnie jak Polskiej Klasyfikacji 
Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). 
 
Rozwiązanie takie dałoby pracującym pod ogromną presją przedsiębiorcom, więcej czasu na 
dostosowanie się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami, takimi jak 
aktualizowanie danych w systemach księgowych czy magazynowych, a także związanych z 
weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek VAT. 
 
Byłoby to także w naszej ocenie komplementarne z prowadzonymi przez Ministerstwo Finansów 
pracami nad przełożeniem terminu w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji 
sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. 
Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy VAT dałaby więcej czasu na wprowadzenia 
odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. 
 
Z poważaniem 
 
Maciej Ptaszyński 
Wiceprezes Zarządu 
Polskiej Izby Handlu 
 
 
 
Do wiadomości otrzymują: 
 

� Jadwiga Emilewicz, Wicepremier Minister Rozwoju 
� Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 


