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Dyrektywa DAC7 – nowe obowiązki dla wybranych 
podmiotów z rynku e-commerce 
Dyrektywa Rady (UE) 2021/514 z 22 marca 2021 r. zwana „Dyrektywą DAC7” nakłada 
nowe obowiązki sprawozdawcze na operatorów platform cyfrowych, którzy oferują za 
pośrednictwem tych platform towary i usługi. Nowe obowiązki powinny zostać 
implementowane do końca 2022 r. i obowiązywać mają od 1 stycznia 2023 r. 

Kogo będą dotyczyć nowe obowiązki? 

Nowa regulacja nałoży nowe obowiązki na operatorów platform cyfrowych, za 
pośrednictwem których oferowane są towary i usługi. Przepisy dotyczyć będą zarówno 
platformy z obszaru Unii Europejskiej, w tym Polski, jak i państw trzecich. 

Obowiązkami formalnymi i sprawozdawczymi wprowadzanymi przez Dyrektywę DAC7 
objęci będą operatorzy każdego oprogramowania – zarówno stron internetowych, jak i 
aplikacji mobilnych – udostępniający sprzedawcom swoje interfejsy. 

Obowiązkowe raportowanie 

Raportowaniu będzie podlegać m.in.: 

• najem nieruchomości, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych; 
• świadczenie usług osobistych; 
• sprzedaż towarów; 
• wynajem środków transportu. 

Przesyłane będą dane sprzedawców (tzw. użytkowników platform cyfrowych) oraz 
wysokość osiągniętego przez nich przychodu. 
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Operator platformy będzie miał obowiązek gromadzić informacje o sprzedawcach takie 
jak: 

Osoby fizyczne Osoby prawne 
 

• imię i nazwisko; 
• główny adres; 
• numer NIP;  
• data urodzenia; 
• numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest 

dostępny. 
 

 
• nazwa prawna; 
• główny adres; 
• numer NIP; 
• numer identyfikacyjny VAT, jeżeli jest 

dostępny; 
• numer w rejestrze gospodarczym; 
• informacje o istnieniu ewentualnego 

stałego zakładu, ze wskazaniem 
każdego państwa członkowskiego 
UE, w którym znajduje się stały 
zakład. 

 

W przypadku najmu nieruchomości, operator platformy będzie musiał gromadzić 
również dodatkowe informacje dotyczące tej nieruchomości, takie jak: adres każdego 
obiektu najmu wraz z numerem wpisu do księgi wieczystej danej nieruchomości, a także 
liczbę dni, przez które każda grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie 
sprawozdawczym. W pewnych sytuacjach przewiduje się nawet obowiązek gromadzenia 
dokumentów potwierdzających własność danej nieruchomości. 

Ważne: Operator platformy będzie zobowiązany poinformować sprzedawców o zakresie 
danych przekazywanych organom podatkowym. 

Zachowanie należytej staranności    

Obok obowiązków sprawozdawczych, Dyrektywa DAC7 zobowiązuje raportujących 
operatorów platform do przestrzegania określonych procedur należytej staranności, 
m.in. poprzez weryfikacje uzyskanych informacji od sprzedawców oraz ustalenie ich 
rezydencji podatkowej. 

Procedura wyboru jednego państwa członkowskiego 

Informacje raportowane będą organom podatkowym, które zobowiązane będą do 
przekazania tych informacji właściwym organom pozostałych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. 

Raportujący operator platformy będzie zwolniony z obowiązku przekazania informacji o 
sprzedawcach, w przypadku udowodni, że inny raportujący operator platformy, w tym 
także raportujący w innym państwie członkowskim, zgłosi tę samą informację. 
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Termin i sankcje 

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt założeń i wstępnych przepisów, które 
określają termin raportowania oraz określone sankcje za uchybienia. Zgodnie z 
aktualnymi planami, informacje należałoby zaraportować do właściwego urzędu 
skarbowego najpóźniej do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w 
którym wystąpił obowiązek sprawozdawczy. 

W razie niewykonania obowiązku sprawozdawczego, Ministerstwo Finansów planuje 
wprowadzenie kary pieniężnej dla operatora platformy w wysokości nie większej niż 5 
000 000 zł i nie mniejszej niż 100 000 zł. W ramach sankcji, raportujący operator 
platformy może zostać również wykreślony z rejestru jako podatnik VAT. 

Dodatkowe obowiązki operatorów platform cyfrowych 

Wdrożenie Dyrektywy DAC7 będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami. Operatorzy 
platform będą dodatkowo musieli: 

• dokonać dodatkowej rejestracji w celu uzyskania przez nich kolejnego numeru 
niezbędnego dla spełnienia tego obowiązku (tzw. indywidualny numer platformy); 

• dokonać implementacji procedur w zakresie weryfikacji sprzedawców, którym 
udostępniana jest możliwość handlu przez ich platformę w celu dochowania 
należytej staranności; 

• dostosować swoje systemy informatyczne celem pozyskania odpowiednich 
danych wymaganych dla prawidłowej realizacji nowych obowiązków 
sprawozdawczych; 

• wprowadzenie procedur w zakresie ochrony danych (RODO) pozyskiwanych w 
związku z nałożonymi obowiązkami sprawozdawczymi; 

• zapewnienia właściwych kontroli biznesowych nad procesem gromadzenia 
informacji i ich raportowania, a także ich archiwizacji; 

• aktualizacja istniejących regulaminów oraz warunków świadczenia usług; 
• poinformowanie swoich klientów (sprzedawców) o nowych obowiązkach i 

wiążącą się z nimi koniecznością wprowadzania zmian w wymienionych 
obszarach. 

Wejście w życie przepisów Dyrektywy DAC7 oznacza dla operatorów platform cyfrowych 
nowe obowiązki obejmujące dochowanie należytej staranności, jak i obowiązki 
sprawozdawcze. Nie wiadomo jeszcze, jak zostaną zaimplementowane do polskiego 
porządku prawnego. Doświadczenie z przepisami MDR wskazuje, że możemy 
spodziewać się rozszerzenia obowiązków względem minimum przewidzianego unijną 
dyrektywą. 
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About KR Group 
 

KR Group was established in Poland in 2000. Over the 
years the company has built a considerable position on 
the highly competitive market of accounting, tax, audit, 
payroll and HR services. KR Group applies an excellent 
understanding of business realities to its core services, 
thus attracting the most renowned companies  
in its portfolio of clients. 

 
Expanding in the CEE region?  
Choose a single regional provider 
 
Instead of looking for service providers in each country 
and multiplying your expenses, cooperate with us. We 
can help you unleash your regional synergy by cutting 
unnecessary costs and speeding up your processes. 

Our offer includes a variety of integrated services for 
pan-regional groups in CEE, such as: 

Single point of contact, including dedicated account 
manager and team to facilitate cooperation across 
KR Group offices 

Harmonization of VAT compliance processes and 
one-stop shop for settlement of VAT in the CEE-5 

One-time reporting system, including unified 
management reporting and HR & payroll reporting 

Centralized payment process management 
services 

• 
 
 

• 
 

• 
 

• 

Pan-regional tax team capable of dealing with 
cross-border transfer-pricing projects and 
accounting software localization 

Interfaces and integration developed for most 
accounting and reporting software 

Knowledge-sharing tools and procedures 
ensuring time efficiency 

In-house developed accounting data warehouse 
connected with local accounting software. 

• 
 
 

• 
 

• 
 

• 

For more information visit our website at www.krgroup.eu 

Contact 
 

Hanna Polańska 
Tax Manager 
 
t: (+48) 22 262 81 58 
@: h.polanska@krgroup.pl 

 

Company headquarters in Warsaw 
ul. Skaryszewska 7 
03-802 Warsaw, Poland 
 
t: (+48) 22 262 81 00 
@: office@krgroup.pl 

https://www.krgroup.eu/

