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Polish legislation effective from January 2017 

establishes a strict framework for the 

submission of VAT returns. From 2017, entities 

registered for VAT purposes in Poland VAT 

may submit returns to the tax authority only 

with a Polish qualified electronic signature. 

Although regulation number 910/2014/EU 

establishing the principle of mutual recognition 

of qualified electronic signatures entered into 

force from 1 July 2016, and was also 

implemented in Hungary, the Polish tax 

authority accepts solely Polish qualified 

electronic signatures due to technical issues. In 

order to obtain a polish qualified electronic 

signature, a Polish statistical number (PESEL) 

is required. 

The Polish qualified electronic signature has to 

be obtained no later than 25 February 2017. 

PwC Hungary, in cooperation with the Polish 

office, can help enterprises that are registered 

for VAT purposes in Poland to comply with the 

technical and legal requirements during the 

submission of VAT returns.  

 

Szigorodik a 

lengyelországi 

áfabevallások 

benyújtásának menete 

Egy 2017 januárjától bevezetett lengyel 

jogszabály szigorú keretet ad az áfabevallások 

benyújtásával kapcsolatban. Ennek 

értelmében azok a társaságok, amelyek 

áfaregisztrációval rendelkeznek 

Lengyelországban, 2017. évre vonatkozó 

áfabevallásokat már csak lengyel minősített 

elektronikus aláírással tudják beküldeni az 

adóhatóság részére. 

Annak ellenére, hogy a 2016. július 1-jétől 

hatályba lépett, Magyarországon is 

implementált, 910/2014/EU rendelet a 

kölcsönös elismerés elvét írja elő a hitelesített 

elektronikus aláírások tekintetében, a lengyel 

adóhatóság technikai okokra hivatkozva 

kizárólag Lengyelországban minősített 

elektronikus aláírást fogad el az áfabevallások 

benyújtásával kapcsolatban. A lengyel 

minősített elektronikus aláírás 

megszerzéséhez pedig lengyel statisztikai 

számmal (PESEL) kell rendelkezni.  

A lengyel minősített elektronikus aláírást 

legkésőbb 2017. február 25-ig szükséges 

beszerezni. 

Submission process 

for Polish VAT 

returns to get stricter 
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If you would like to know more on the above, 

please get in touch with your usual contact at 

PwC or László Deák (tel: +36 1 461 9590, e-

mail: laszlo.deak@hu.pwc.com) or Szabolcs 

Varga (tel: +36 1 461 9939, e-mail: 

szabolcs.varga@hu.pwc.com). 

 

A PwC Magyarország a lengyel irodával való 

együttműködés keretében segítséget nyújthat 

a lengyel adóregisztrációval rendelkező 

társaságok számára, hogy mind jogi, mind 

technikai szempontból megfeleljenek a lengyel 

előírásoknak az áfabevallások benyújtása 

során.  

Amennyiben a fentiek felkeltették 

érdeklődését, illetve kérdése merülne fel, 

forduljon szokásos kapcsolattartó partneréhez 

vagy Deák Lászlóhoz (tel: +36 1 461 9590, e-

mail: laszlo.deak@hu.pwc.com), illetve Varga 

Szabolcshoz (tel: +36 1 461 9939, e-mail: 

szabolcs.varga@hu.pwc.com). 
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