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USTAWA

z dnia 4 grudnia 2002 r. 

zmieniajàca ustaw´ o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, ustaw´ o oznaczaniu
wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustaw´ — Kodeks karny skarbowy.

Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599,
z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231
i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r.
Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r.
Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50,
poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r.
Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12,
poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639,
Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150
i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41,
poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272 i Nr 169,
poz. 1387) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 4:

a) u˝yte w pkt 1 i w pkt 2 w lit. a wyrazy „o staty-
styce paƒstwowej” zast´puje si´ wyrazami
„o statystyce publicznej”,

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) dzia∏alnoÊci rolniczej — rozumie si´ przez

to produkcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, w tym
równie˝ produkcj´ materia∏u siewnego,

szkó∏karskiego, hodowlanego oraz repro-
dukcyjnego, produkcj´ warzywniczà, grun-
towà, szklarniowà i pod folià, produkcj´ ro-
Êlin ozdobnych, grzybów uprawnych i sa-
downiczà, hodowl´ i produkcj´ materia∏u
zarodowego zwierzàt, ptactwa i owadów
u˝ytkowych, produkcj´ zwierz´cà typu
przemys∏owego lub fermowego oraz ho-
dowl´ ryb s∏odkowodnych i pozosta∏ych
zwierzàt wodnych ˝ywych, a tak˝e uprawy
w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-
liowych, uprawy grzybów i ich grzybni,
uprawy roÊlin „in vitro”, fermowà hodow-
l´ i chów drobiu rzeênego i nieÊnego, wy-
l´garnie drobiu, hodowl´ i chów zwierzàt
futerkowych i laboratoryjnych, hodowl´
d˝d˝ownic, hodowl´ entomofagów, ho-
dowl´ jedwabników, prowadzenie pasiek
oraz hodowl´ i chów innych zwierzàt poza
gospodarstwem rolnym oraz sprzeda˝ pro-
duktów gospodarki leÊnej i ∏owieckiej,
z wyjàtkiem drewna okràg∏ego z drzew tro-
pikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa
(PKWiU 02.01.42-00.11),”;
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2) w art. 6 w ust. 8b:
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Êwiadczenia us∏ug wymienionych w poz. 105
i poz. 125—128 za∏àcznika nr 3 do ustawy,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wystawienia faktury lub otrzymania ca∏oÊci

lub cz´Êci zap∏aty z tytu∏u sprzeda˝y gazet,
magazynów, czasopism (PKWiU 22.12
i 22.13) oraz ksià˝ek (PKWiU ex 22.11) —
z wy∏àczeniem ksià˝ek adresowych o zasi´-
gu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksià-
˝ek telefonicznych, teleksów i telefaksów
(PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek —
nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu wydania
i nie póêniej ni˝ 60 dnia od dnia wydania
tych towarów; je˝eli jednak umowa sprze-
da˝y przewiduje rozliczenie zwrotów wy-
dawnictw, obowiàzek podatkowy powstaje
z chwilà wystawienia faktury dokumentujà-
cej faktycznà sprzeda˝, nie póêniej ni˝ po
up∏ywie 120 dni od pierwszego dnia przeka-
zania do sprzeda˝y tych wydawnictw,”,

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty z ty-

tu∏u us∏ug polegajàcych na drukowaniu
gazet, magazynów, czasopism (PKWiU
22.12 i 22.13) oraz ksià˝ek (PKWiU ex 22.11)
— z wy∏àczeniem ksià˝ek adresowych o za-
si´gu krajowym, regionalnym i lokalnym,
ksià˝ek telefonicznych, teleksów i telefak-
sów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map
i ulotek — oznaczonych stosowanymi na
podstawie odr´bnych przepisów symbola-
mi ISBN i ISSN, nie póêniej jednak ni˝
90 dnia od dnia wykonania us∏ugi,”;

3) w art. 9 po ust. 9 dodaje si´ ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Na wniosek zainteresowanego urzàd skarbowy

jest obowiàzany do potwierdzenia, czy podat-
nik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku
od towarów i us∏ug. Zainteresowanym mo˝e
byç zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia
majàca interes prawny w z∏o˝eniu wniosku.”;

4) w art. 14 ust. 7a otrzymuje brzmienie:
„7a. Podatnik, który utraci∏ prawo do zwolnienia

od podatku lub zrezygnowa∏ z tego zwolnie-
nia, mo˝e dopiero po up∏ywie 3 lat, liczàc od
koƒca miesiàca, w którym utraci∏ prawo do
zwolnienia lub zrezygnowa∏ z tego zwolnie-
nia, ponownie skorzystaç ze zwolnienia okre-
Êlonego w ust. 1 pkt 1.”;

5) w art. 21 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Przepisów ust. 2a nie stosuje si´, je˝eli wyso-

koÊç zwrotu ró˝nicy podatku jest uzasadniona
nabyciem towarów i us∏ug, o których mowa
w ust. 3.”;

6) po art. 32 dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. 1. Podatnik wystawiajàcy faktur´ VAT,

na pisemne ˝àdanie nabywcy towaru
lub us∏ugi, ma obowiàzek:
1) udost´pniç do wglàdu orygina∏ lub

uwierzytelniony notarialnie odpis
potwierdzenia zg∏oszenia rejestra-
cyjnego, o którym mowa w art. 9,

2) umo˝liwiç, w zakresie sprzeda˝y
towarów na rzecz nabywcy:
a) wglàd w dowody ksi´gowe

oraz ewidencj´, o której mowa
w art. 27,

b) otrzymanie kopii deklaracji dla
podatku od towarów i us∏ug,
w tej cz´Êci, która dokumentuje
jej z∏o˝enie za okres, w którym
powsta∏ obowiàzek podatkowy
u podatnika b´dàcego sprze-
dawcà.

2. Podatnik ma obowiàzek potwierdziç
odbiór pisemnego ˝àdania, o którym
mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy nabywca towaru
lub us∏ugi posiada potwierdzenie od-
bioru ˝àdania, o którym mowa
w ust. 2, a nie uzyska od podatnika in-
formacji, o których mowa w ust. 1,
i zawiadomi∏ o tym w∏aÊciwy urzàd
skarbowy, przed rozpocz´ciem u nie-
go kontroli, a w trakcie tej kontroli
stwierdzone zostanie odliczenie po-
datku z faktur wystawionych przez
podatnika, o którym mowa w ust. 1,
niepotwierdzonych kopià, przepisów
art. 27 ust. 5—8 w cz´Êci dotyczàcej
ustalenia dodatkowego zobowiàza-
nia nie stosuje si´.”;

7) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. Sprzedawca wyrobów akcyzowych wy-

mienionych w poz. 1, 13, 14, 19 i 21 za-
∏àcznika nr 6 do ustawy mo˝e ˝àdaç od
nabywcy okazania dowodu to˝samoÊci
lub innego dokumentu identyfikujàcego
nabywc´, w przypadkach gdy przepisy
nak∏adajà na nabywc´ obowiàzek z∏o˝e-
nia oÊwiadczenia o przeznaczeniu tych
wyrobów.”;

8) w art. 40a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W rozliczeniach nale˝noÊci za nabyte oleje

nap´dowe do szybkoobrotowych silników
z zap∏onem samoczynnym (paliwo dieslowe
— PKWiU 23.20.15-00.10) podatnicy podatku
rolnego prowadzàcy dzia∏alnoÊç rolniczà b´-
dàcy w∏aÊcicielami co najmniej jednego cià-
gnika rolniczego, zwani dalej „podatnikami
podatku rolnego”, mogà stosowaç bony pali-
wowe.”;

9) w art. 50:
a) w ust. 5:

— w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) ksià˝ek (PKWiU ex 22.11) — z wy∏àcze-

niem ksià˝ek adresowych o zasi´gu kra-
jowym, regionalnym i lokalnym, ksià˝ek
telefonicznych, teleksów i telefaksów
(PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulo-
tek — oznaczonych stosowanymi na
podstawie odr´bnych przepisów symbo-
lami ISBN,”,

— w pkt 3 lit. a i b otrzymujà brzmienie:
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„a) ksià˝ek (PKWiU ex 22.11) — z wy∏àcze-
niem ksià˝ek adresowych o zasi´gu kra-
jowym, regionalnym i lokalnym, ksià˝ek
telefonicznych, teleksów i telefaksów
(PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulo-
tek — oznaczonych stosowanymi na
podstawie odr´bnych przepisów symbo-
lami ISBN,

b) gazet, magazynów i czasopism (PKWiU
22.12 i 22.13) — oznaczonych stosowa-
nymi na podstawie odr´bnych przepi-
sów symbolami ISSN,”,

b) w ust. 5c pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprzeda˝y w kraju sprz´tu komputerowego

(bez wzgl´du na symbol PKWiU) przezna-
czonego dla szkó∏ i przedszkoli, w rozumie-
niu odpowiednio przepisów o systemie
oÊwiaty, o szkolnictwie wy˝szym oraz o wy˝-
szych szko∏ach zawodowych,”;

10) w art. 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego,

o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), rozumie
si´ budynki mieszkalne rodzinne sta∏ego za-
mieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfi-
kacji Obiektów Budowlanych: 111 — Budynki
mieszkalne jednorodzinne, 112 — Budynki
o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
ex 113 — Budynki zbiorowego zamieszkania —
wy∏àcznie: budynki KoÊcio∏ów i innych zwiàz-
ków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne,
plebanie, kurie i rezydencje biskupie.”;

11) w art. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Towary i us∏ugi b´dàce przedmiotem czynno-

Êci, o których mowa w art. 2, niewymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie prze-
pisów o statystyce publicznej, podlegajà opo-
datkowaniu stawkà okreÊlonà w art. 18 ust. 1.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o ozna-
czaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U.
Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa okreÊla obowiàzek oznaczania znaka-
mi skarbowymi akcyzy, zwanymi dalej „znaka-
mi akcyzy”, nast´pujàcych wyrobów oznaczo-
nych symbolem PKWiU wed∏ug klasyfikacji
wydanej na podstawie przepisów o statystyce
publicznej:
1) produkty rafinacji ropy naftowej (PKWiU

23.20),
2) preparaty zawierajàce w masie 70% lub wi´-

cej olejów mineralnych, je˝eli nie stanowià
zasadniczego ich sk∏adnika (PKWiU
24.66.31-57.10),

3) oleje do ró˝nych celów (PKWiU 24.66.31-
-57.80),

4) napoje alkoholowe destylowane (PKWiU
15.91), alkohol etylowy (PKWiU 15.92),

5) wina gronowe (PKWiU 15.93), napoje fer-
mentowane (np. jab∏ecznik, wino z gruszek,
miód pitny), pozosta∏e, mieszane napoje za-

wierajàce alkohol (PKWiU 15.94), wermut
i inne wina ze Êwie˝ych winogron przypra-
wione roÊlinami lub substancjami aroma-
tycznymi (PKWiU 15.95),

6) piwo s∏odowe (PKWiU 15.96.1),
7) inne ni˝ wymienione w pkt 4 i 5 napoje alko-

holowe o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,2%
bez wzgl´du na symbol PKWiU,

8) cygara, równie˝ z obci´tymi koƒcami, cyga-
retki i papierosy z tytoniu lub namiastek ty-
toniu (PKWiU 16.00.11), tytoƒ do palenia
(PKWiU 16.00.12-30), tytoƒ do ˝ucia i tabaka
(PKWiU 16.00.12-90.20).”;

2) art. 26 otrzymuje brzmienie:
„Art. 26. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-

rzàdzenia, wykaz wyrobów podlegajàcych
obowiàzkowi oznaczania znakami akcyzy,
obj´tych Polskà Klasyfikacjà Wyrobów
i Us∏ug oraz Polskà Scalonà Nomenklatu-
rà Towarowà Handlu Zagranicznego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r.
Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 141, poz. 1178) w art. 62
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kto wbrew przepisom o podatku od towarów

i us∏ug oraz o podatku akcyzowym lub ustawy
— Ordynacja podatkowa:
1) nie przechowuje kopii wystawionej faktury

lub rachunku,
2) nie zawiadomi w∏aÊciwego organu podatko-

wego o miejscu przechowywania ksiàg po-
datkowych oraz dokumentów zwiàzanych
z ich prowadzeniem

— podlega karze grzywny do 720 stawek dzien-
nych.”.

Art. 4. Za∏àczniki nr 1—3, 5, 6 i 8 do ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1, otrzymujà brzmienie okreÊlone w za-
∏àcznikach do niniejszej ustawy.

Art. 5. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wy-
danych na podstawie przepisów o statystyce publicz-
nej oraz w kluczach powiàzaƒ pomi´dzy tymi klasyfika-
cjami, wprowadzone po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, nie powodujà zmian wysokoÊci opodatkowa-
nia podatkiem od towarów i us∏ug oraz podatkiem ak-
cyzowym.

Art. 6. W przypadku gdy po dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy wprowadzone zmiany do ustawy,
o której mowa w art. 1, dotyczàce nowych oznaczeƒ
klasyfikacyjnych towarów, us∏ug oraz obiektów bu-
dowlanych (PKWiU, PKOB) prowadzi∏yby do zmiany
dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów
i us∏ug lub podatku akcyzowego albo prowadzi∏yby do
zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik
stosuje stawki lub zwolnienie okreÊlone w ustawie,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym na
dzieƒ 31 grudnia 2002 r.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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