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5) podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne, 

6) zakupach inwestycyjnych - rozumie się przez to zakupy 
towarów lub usług zaliczanych na podstawie odrębnych 
przepisów do środków trwałych i wartości niematerial
nych lub prawnych, 

7) ' numerze identyfikacyjnym - rozumie się przez to numer 
nadawany podatnikom zarejestrowanym na podstawie 
art. 9 ust. 2 i art. 46 ustawy, 

8) numerze tymczasowym - rozumie się przez to numer 
REGON lub PESEL, używane tymczasowo zamiast nu
meru identyfikacyjnego zgodnie z art. 9 ust. 9 ustawy, 

9) sprzedaży - rozumie się przez to czynności określone 
wart. 2 ust. 1-3 ustawy, z wyjątkiem importu towarów, 

1 O) sprzedawcy - rozu m ie się przez to podatn ika dokonują
cego sprzedaży, 

11) nabywcy - rozumie się przez to podmioty, na których 
rzecz dokonywana jest sprzedaż, 

12) zarejestrowanym podatniku - rozumie się przez to 
podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 9 oraz art. 
46 ustawy. 

Rozdział 2 

Przyjęcie środków trwałych w odpłatne użytkowanie 

§ 3. Na równi z zakupem środków trwałych traktuje się 
przyjęcie ich w odpłatne użytkowanie przez podatników, 
jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami, wydanymi na pod 
stawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, 
poz. 416 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 
90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 
624) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 1 06, poz. 482 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 2, 
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 
419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627) 
środki te zaliczane są do składników majątku użytkownika . 

§ 4. 1. W przypadku przyjęcia środków trwałych wod
płatne użytkowanie, o którym mowa w § 3, ustalenie różnicy 
podatku oraz jej zwrot następuje według zasad przewidzia
nych w ustawie dla nabycia takich środków na podstawie 

. umowy sprzedaży. 

2. Do rozliczenia, o którym mowa wart. 21 ust. 6 usta
wy, podatnik dołącza odpis umowy, na podstawie której 
przyjął środki trwałe w odpłatne użytkowanie . 

§ 5. 1. W przypadku przyjęcia w odpłatne użytkowanie 
środków trwałych z importu, które: 

1) zalicza się do składników majątku użytkownika-stosu
je się przepisy § 3 i 4, 

2) nie zostały zaliczone do składników majątku użytkow
nika - obniżenie podatku należnego o podatek naliczo
ny wynikający z dokumentu odprawy celnej dokonywa
ne jest według zasad określonych wart. 19 ustawy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przy
padku przyjęcia środków trwałych z importu w nieodpłatne 
użytkowanie oraz do innych towarów, o których mowa wart. 
17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo 
celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312). 

Rozdział 3 

Zwrot podatku naliczonego 

§ 6. Zarejestrowani podatnicy wykonujący czynnoscl 
zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy mają prawo do zwrotu podatku nal iczonego przy 
zakupie lub imporcie następujących towarów służących 
całkowicie lub częściowo tym czynnościom: 

1) urządzenia do uboju bydła i trzody (SWW 0782-11), 

2) urządzenia do przygotowywania tusz (SWW 0782-12), 

3) urządzenia do uboju drobiu (SWW 0782-32), 

4) urządzenia do przerobu mleka (SWW 0782-41) , 

5) nowe: autobusy, trolejbusy, wagony tramwajowe i wa
gony metra, służące do wykonywania usług komunikacji 
miejskiej. 

§ 7. Zwrot podatku naliczonego przy nabyciu towarów 
wymienionych w § 6 nie przysługuje podatnikom, którzy: 

1) są zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 
5 i 6 ustawy lub będą zwolnieni od podatku w ciągu 
trzech lat od końca roku, w którym towar został nabyty, 

2) nie dokonali zapłaty za towary, od których przysługuje 
zwrot podatku naliczonego, a w przypadku importu 
- nie dokonali zapłaty podatku obliczonego przez urząd 
celny, 

3) zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów kwotę po
datku naliczonego od towarów wymienionych w § 6, 

4) darowali, odprzedali, wydzierżawili, wynajęli lub oddali 
w nieodpłatne używanie towar objęty zwrotem podatku 
w ciągu trzech lat od końca miesiąca, w którym został 
nabyty, 

5) dokonają otwarcia likwidacji, ogłoszą upadłość lub 
zaprzestaną działalności w terminie trzech lat od końca 
miesiąca, w którym towar został nabyty. 

§ 8. Zwrot podatku naliczonego, o którym mowa w § 6, 
dotyczący zakupów związanych : 

1) w całości ze sprzedażą zwolnioną od podatku - nie 
może być większy od kwoty podatku naliczonego za
wartego w fakturze dotyczącej zakupu, 

2) częściowo ze sprzedażą zwolnioną od podatku - nie 
może być większy od kwoty podatku naliczonego zawa
rtego w fakturze, odpowiadającej procentowemu udzia
łowi wartości sprzedaży zwolnionej w wartośc i sprzeda
żyogółem . 

§ 9. 1. Zwrot podatku naliczonego następuje na wnio
sek podatnika składany we właściwym urzędzie skarbowym. 

2. Do wniosku o zwrot podatku naliczonego należy 
dołączyć kopię faktury lub dokumentu odprawy celńej, 
dotyczących towarów wymienionych w § 6, wraz z kopią 
potwierdzenia zapłaty. 

3. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu podatku naliczo
nego na rachunek podatnika nie później niż w ciągu 60 dni od 
dnia otrzymania wniosku. 

§ 10. 1. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoli 
czności wymienionych w § 7 podatnik, który otrzymał zwrot 
podatku naliczonego na podstawie przepisów rozporządze
nia, obowiązany jest zwrócić kwotę tego podatku, wraz 
z oprocentowaniem, w ciągu 15 dni od końca miesiąca, 
w którym zaistniały okoliczności uzasadn iające zwrot. 

2. Do oprocentowania zwrotu kwoty podatku przez 
podatnika stosuje się odrębne przepisy dotyczące oprocen
towania zaległości podatkowych. 

Rozdział 4 

Zwrot podatku naliczonego w formie zaliczki 

§ 11. Podmiotom, które przed powstaniem obowiązku 
podatkowego w podatku dokonały zakupów inwestycyj
nych, przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego. 
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cielstw i urzędów, a także inne osoby zrównane z nimi na 
podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodo
wych. 

. ' § 20. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży, 
z zastrzeżeniem § 21, zawiera co najmniej: 

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone 
sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, 

2) numery identyfikacyjne lub numery tymczasowe sprze
dawcy i nabywcy, 

3) miesiąc dokonania sprzedaży, datę wystawienia i numer 
kolejny faktury, oznaczonej jako "faktura VAT', 

4) nazwę towaru lub usługi, 

5) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub zakres 
wykonanych usług, 

6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku 
(cenę jednostkową netto), 

7) wartość sprzedanych towarów lub wykonanych usług 
bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), 

8) stawki podatku, 

9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykona
nych usług z podziałem na poszczególne stawki podat
kowe i zwolnionych od podatku, 

10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towa
rów (usług) z podziałem na poszczególne stawki podat
kowe, 

11) wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług, 
wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), 
z podziałem na poszczególne stawki podatkowe lub 
zwolnionych od podatku, 

12) kwotę należności ogółem, wraz z należnym podatkiem, 
wyrażoną liczbowo i słownie, 

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia 
i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska 
tych osób. 

2. Na żądanie nabywcy sprzedawca jest obowiązany 
określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące warto
ści sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych 
w tej fakturze. 

3. Jednorazową sprzedaż towarów lub usług objętych 
tą samą stawką podatkową, których łączna wartość sprzeda
ży netto jest niższa od 5 złotych, dokumentuje się wyłącznie 
rachunkiem uproszczonym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy sprzedaży towarów lub 
usług : 

1) do których ma zastosowanie stawka 0%, 

2) wymienionych w załączniku nr 1. 

5. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do 
pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 

'- 1 grosza. 

6. Podatnik, który posługuje się numerem tymczaso
wym, ma obowiązek uzupełnić dane, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2, przez dopisanie przy tym numerze wyrazu 
"REGON" lub "PESEL". 

7. W przypadku sprzedaży w kraju towarów lub usług 
objętych stawką niższą od określonej w art. 18 ust. 1 ustawy 
oraz towarów lub usług zwolnionych od podatku na pod
stawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 lub przepisów wydanych na 

podstawie art. 47 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 
obejmują również symbol towaru lub usługi , określony 
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o staty
styce państwowej, chyba że odrębne przepisy dotyczące 
danego towaru lub usługi nie powołują tego symbolu. 

8. W razie sprzedaży dokonywanej na podstawie pisem
nego zamówienia lub oferty, faktura nie musi zawierać 
danych dotyczących nabywcy, o których mowa w ust. 1 
pkt 13. Fakturę wystawia się na podstawie oświadczenia 
nabywcy uprawnionego do otrzymania faktury, złożonego 
w zamówieniu lub ofercie. Oświadczenie powinno potwier
dzać uprawnienie podatnika do otrzymywania faktur. 

9. Faktury wystawiane nabywcom określonym w § 19 
pkt 3-5 mogą nie zawierać danych określonych w § 20 
ust. 1 pkt 2 i 13 dotyczących nabywcy, a podpis osoby 
uprawnionej do wystawiania faktur może być zastąpiony na 
fakturach wystawianych nabywcom określonym w § 19 
pkt 3 danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby. 

§ 21. 1. W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do 
stosowania cen urzędowych zawierających podatek, w fak
turze stwierdzającej dokonanie sprzedaży: 

1) jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą 
podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży 
netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto, 

2) kwota podatku jest obliczana według następującego 
wzoru: 

KP = 

gdzie: 

WB x SP 

100 + SP 

KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na po
szczególne stawki podatkowe, przy czym wiel
kość wynikającą ze wzoru zaokrągla się według 
zasad określonych w § 20 ust. 5, 

WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z po
działem na poszczególne stawki podatkowe, 

SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług, 

3) sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między 
wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z po
działem na poszczególne stawki podatkowe. 

2. Przepis ust. 1 może być stosowany również w innych 
przypadkach, gdy sprzedawca stosuje jako ceny sprzedaży 
ceny brutto. 

§ 22. Fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia 
wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 23 
i § 24. 

§ 23. 1. Jeżeli sprzedawca otrzymał przed wydaniem 
towaru lub wykonaniem usługi jednorazowo lub w ratach co 
najmniej połowę ceny, obowiązany jest wystawić fakturę 
najpóźniej 7 dnia licząc od dnia otrzymania od nabywcy 
kwoty wynoszącej co najmniej 50% ceny towaru lub usługi. 

2. Fakturę wystawia się również najpóźniej 7 dnia licząc 
od dnia pobrania przez sprzedawcę każdej kolejnej przed
płaty, zaliczki, zadatku lub raty, przekraczającej kwotę, o któ
rej mowa w ust. 1. Faktura powinna wówczas zawierać 
numery oraz daty poprzednio wystawionych faktur. 

3. Jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie 
obejmują całej ceny, sprzedawca w ostatniej z wystawionych 
faktur podaje również kwotę stanowiącą różnicę między ceną 
a kwotą pobranych zaliczek, zadatków, przedpłat i rat. 
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czonę osobom fizycznym nie prowadzącym działalności 
gospodarczej na ich żądanie. 

§ 32 .. 1. Rachunek uproszczony zawiera co najmniej: 

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone 
sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, 

2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku, oznaczone
go jako "rachunek uproszczony", . 

3) nazwę towaru lub usługi oraz ich ceny jednostkowe, 

4) jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub zakres 
wykonanych usług, 

5) wartość sprzedanych towarów i wykonanych usług, 

6) kwotę podatku - jeżeli sprzedaż podlega opodatkowa
niu, a wartość sprzedaży wraz z podatkiem jest równa 
lub wyższa od: 
a) 5,35 zł - w przypadku towarów i usług opodat

kowanych stawką 7%, 
b) 6,1 O zł - w przypadku towarów i usług opodat

kowanych stawką 22%, 

7) . czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia 
r,achunku uproszczonego lub podpis oraz imię i nazwis
ko tej osoby. 

. .. 2. Dane określone w ust. 1 pkt 1 dotyczące nabywcy 
będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gos
podarczej umieszcza się w rachunku uproszczonym na żąda
nie. 

3. Przepisy § 20 ust. 5 i 7, § 22, § 23 i § 24 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 33. 1. Rachunki korygujące dotyczące rachunków 
uproszczonych wystawiane są w przypadkach określonych 
w § 25 i § 26 i zawierają co najmniej: 

1) numer oraz datę wystawienia rachunku korygującego, 

2) dane zawarte w rachunku uproszczonym, którego doty
czy rachunek korygujący, 

3) kwotę rabatu lub kwotę podwyższenia ceny, 

4) kwotę podwyższenia lub obniżenia podatku należnego, 
jeżeli sprzedaż podlega opodatkowaniu, 

5) czytelny podpis osoby upoważnionej do wystawienia 
rachunku korygującego lub podpis oraz imię i nazwisko 
tej osoby. 

2. Prz,epis§ 20 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

3. Rachunki korygujące muszą zawierać wyraz "KO
REKTA~'. 

§ 34. Podatnicy określeni w §18, którzy wystawiają 
faktury, faktury korygujące, rachunki uproszczone oraz ra
chunki korygujące dotyczące rachunków uproszczonych, 
mogą prowadzić jednolitą numerację kolejno wystawianych 
faktur i rachunków. 

§ 35. 1. Faktury, faktury korygujące, rachunki uprosz
czone i rachunki korygujące dotyczące rachunków uprosz
czonych wystawiane są co najmniej w dwóch egzempla
rzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię 
zatrzymuje sprzedawca. 

2. Oryginał faktury musi zawierać wyraz "ORYGINAŁ", 
a kopia faktury - wyraz "KOPIA". 

3. Podstawę do obniżenia przez nabywcę kwoty podat- . 
ku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu 
podatku naliczonego stanowią wyłącznie oryginały faktur 
lub faktur korygujących albo ich duplikaty, o których mowa 
w§ 36. 

4. W przypadku gdy: 

1) sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana 
fakturami lub fakturami korygującymi: 
a) wystawionymi przez podmiot nie istniejący lub nie 

uprawniony do wystawiania faktur lub faktur kory
gujących, 

b) w których kwota podatku wykazana na oryginale 
faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty 
wykazanej na kopii, 

2) nabywca posiada fakturę lub fakturę korygującą nie 
potwierdzoną kopią u sprzedawcy, 

3) wystawiono kilka oryginałów faktury lub faktury kory
gującej, dokumentujących tę samą sprzedaż towarów 
lub usług, 

4) wystawiono faktury, faktury korygujące lub dokumenty 
odprawy celnej stwierdzające czynności, które nie zo
stały .dokonane, albo podające kwoty niezgodne ze 
stanem faktycznym, 

faktury te i dokumenty odprawy celnej nie stanowią pod
stawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy 
podatku lub zwrotu podatku naliczonego. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się również w przypadku, gdy: 

1) nie zapłacono w formie pieniężnej za pośrednictwem 
banku należności wynikającej z faktury (faktury korygu
jącej) wystawionej przez zakład pracy chronionej w ro
zumieniu przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji zawo
dowej osób niepełnosprawnych oraz przez podatników 
prowadzących: 

a) warsztaty szkolne szkół zawodowych, warsztaty 
szkolne zakładów opiekuńczo-wychowawczych 
i warsztaty szkoleniowe zakładów doskonalenia za
wodowego, 

b) warsztaty szkolne gospodarstw pomocniczych za
kładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, 

c) przywięzienne zakłady pracy (przywięzienne przed
siębiorstwa i przywięzienne gospodarstwa pomoc
nicze), 

2) między kupującym a sprzedającym istnieją powiązania 
rodzinne, o których mowa wart. 17 ust. 3 ustawy. 

6. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 1 lit. b) kwotę 
podatku należnego ustala się na podstawie dokumentu 
zawierającego wyższą kwotę podatku. 

§ 36. 1. Jeżeli oryginał faktury, faktury korygującej, 
rachunku uproszczonego lub rachunku korygującego doty
czącego rachunku uproszczonego ulegnie zniszczeniu albo 
zaginie, sprzedawca ponownie wystawia fakturę lub rachu
nek zgodnie z danymi zawartymi w kopii faktury lub ra
chunku . 

2. Faktura lub rachunek uproszczony wystawiony po
nownie musi zawierać wyraz "DUPLIKAT". 

§ 37. 1. Podatnicy obowiązani są przechowywać ory
ginały i kopie faktur, faktur korygujących, rachunków uprosz
czonych i rachunków korygujących dotyczących rachunków 
uproszczonych w okresie 5 lat. licząc od końca roku, w któ
rym wystawiono fakturę lub rachunek. 

2. Jeżeli faktura została wystawiona na podstawie 
oświadczenia złożonego w zamówieniu lub ofercie, obowią
zek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także oryginału oraz 
kopii zamówienia lub oferty. 
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§ 44. 1. Stawkę podatku 0% stosuje się również do: 

1) sprzedaży towarów nabywanych przez osoby zagranicz
. ne w rozumieniu prawa dewizowego, nie będące podat
nikami podatku od towarów i usług, w przypadku gdy 
towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia 
lub przetworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Pol
skiej. a następnie do wywozu za granicę, pod warun
kiem, że podatnik: 
a) przekaże nabyty przez osobę zagraniczną towar do 

podmiotu, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia 
lub przetworzenia, 

b) posiada dowód, iż należność za towar została za
płacona w dewizach i przekazana na rachunek ban
kowy podatnika w polskim banku, 

2) świadczenia usług przerobu, uszlachetnienia lub prze
tworzenia, wykonywanych na zlecenie osób zagranicz
nych w rozumieniu prawa dewizowego, nie będących 
podatnikami podatku od towarów i usług, w przypadku 
gdy: 

a) wykonywane przez podatnika usługi dotyczą towa
rów wytworzonych w kraju, 

b) podatnik posiada dowód, iż należność za usługę 

została zapłacona w dewizach i przekazana na rachu
nek bankowy podatnika w polskim banku, 

c) posiada dokument potwierdzający wywóz za granicę 
towaru, którego usługa dotyczy. 

2. Obowiązek podatkowy powstaje: 

1) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 - z chwilą 
otrzymania zapłaty, nie później jednak niż 40 dnia od 
daty wydania towaru. 

2) w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 - z chwilą 
otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towa
ru za granicę, nie później jednak niż 40 dnia od daty 
wykonania usługi. 

3. Jeżeli towar powstały w wyniku czynności, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, został zbyty na terenie kraju, podmiot 
który dokonał tych czynności, jest obowiązany do zapłacenia 
podatku według stawki właściwej dla sprzedaży tego towaru, 
prży czym podatek ustala się od wartości towaru obliczonej 
na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejs
cowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, 
zmniejszonych o podatek od towarów i usług. 

§ 45. 1. Stawkę podatku 0% stosuje się do zamawia
nych przez Ministra Obrony Narodowej i przyjmowanych 
przez odbiór wojskowy towarów i usług wojskowych okreś
lonych w odrębnej liście zatwierdzonej przez Ministra Finan
sów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do towarów 
wojskowych sprowadzanych z zagranicy przez Ministra 
Obrony Narodowej bezpośrednio lub za pośrednictwem 
uprawnionych jednostek obrotu. 

3. Stawkę 0% stosuje się również do towarów i usług 
związ:anych z bezpieczeństwem publicznym, zamawianych 
przezMinistra Spraw Wewnętrznych, określonych wodręb
nej liście zatwierdzonej przez Ministra Finansów. 

4. Stawkę 0% stosuje się również do towarów i usług 
zamawianych przez Ministra Sprawiedliwości dla jednostek 
organizacyjnych więziennictwa, określonych w odrębnej 
liście zatwierdzonej przez Ministra Finansów. 

Rozdział 7 

Szczególne przypadki powstania obowiązku 
podatkowego 

§ 46. 1. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów 
i usług powstaje z chwilą: 

1) upływu terminu wymagalności zapłaty, określonego 
w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu: 
a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej (SWW 03, KU 

72101, KU 72701) oraz gazu przewodowego (SWW 
0222, KU 72801). 

b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radioko
munikacyjnych (KU 59101). 

2) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak 
niż 30 dnia od dnia wykonania usług: 
a) przewozu osób i ładunków kolejami (KU 501, KU 

502, KU 503). taborem samochodowym (KU 511), 
statkami pełnomorskimi (KU 521). środkami trans
portu żeglugi śrÓdlądowej i przybrzeżnej (KU 531), 
samolotami i helikopterami (KU 541), 

b) spedycyjnych i przeładunkowych (KU 571). 
c) portów morskich i handlowych (KU 522), 
d) budowlanych lub budowlano-montażowych, 

3) otrzymania zapłaty z tytułu sprzedaży: 
a) wydawnictw dziełowych (SWW 2712). 
b) wydawnictw prasowych (SWW 2711). z tym że 

jeżeli umowa sprzedaży przewiduje rozliczenie zwro
tów wydawnictw prasowych, obowiązek podatko
wy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumen
tującej faktyczną sprzedaż, 

4) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak 
niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia 
w kraju usług najmu, dzierżawy lub usług o podobnym 
charakterze, 

5) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak 
niż 30 dnia od dnia wykonania usługi -z tytułu importu 
usług, 

6) otrzyman ia całości I u b części za płaty - z tytułu eksportu 
usług, . 

7) wystawienia faktury lub rachunku uproszczonego, nie 
później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi 
- z tytułu usług turystyki wyjazdowej i zagranicznej 
turystyki przyjazdowej. 

8) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży 
złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaz
nych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych: 
a) niewsadowego - nie później jednak niż 20 dnia od 

dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie 
z umową dokonuje kwalifikacji jakości, 

b) wsadowego-nie później jednak niż 30dnia od dnia 
wysyłki złomu. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług 
wykonywanych częściowo, których odbiór dokonywany jest 
na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. 

Rozdział 8 

Zwolnienia podatkowe 

§ 47. Zwalnia się od podatku od towarów i usług: 

1) sprzedaż oraz inne czynności wymienione wart. 2 usta
wy, z wyjątkiem importu i eksportu, jeżeli ich przed
miotem są następujące towary i usługi: 






