
Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 11 pkt 2,
art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 9 pkt 2, art. 23, art. 24 ust. 2,
art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i us∏ug
oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze-
pisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz o po-
datku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, Nr 46,
poz. 438 i Nr 155, poz. 1290) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W przypadku:

1) przyj´cia w u˝ywanie towarów z importu,

2) importu cz´Êci zamiennych do napraw gwa-
rancyjnych opodatkowanych

— obni˝enie podatku nale˝nego o podatek nali-
czony wynikajàcy z dokumentu celnego jest do-
konywane wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie,
bez wzgl´du na zaliczenie poniesionych wydat-
ków do kosztów uzyskania przychodów, o któ-
rych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy.”;

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podatnikom produkujàcym:

1) samoloty i Êmig∏owce (PKWiU 35.30.3), stat-
ki kosmiczne (∏àcznie ze sztucznymi satelita-
mi) oraz kosmiczne rakiety noÊne (PKWiU
35.30.4),

2) kad∏uby taboru wodnego i statki (PKWiU
ex 35.11), z wy∏àczeniem:

a) urzàdzeƒ ratunkowych, sprz´tu awaryjnego
i wyposa˝enia Êrodków taboru wodnego
(PKWiU 35.11.33-93.6), ∏odzi roboczych na
wyposa˝eniu taboru wodnego oraz ich wy-
posa˝enia (PKWiU 35.11.33-95.10),

b) sprz´tu metalowego, p∏ywajàcego
(PKWiU 35.11.50-00.7), urzàdzeƒ bezpie-
czeƒstwa ruchu wodnego (PKWiU
35.11.50-00.8),

c) us∏ug napraw i konserwacji, remontowa-
nia i rozbiórki statków oraz platform i kon-
strukcji p∏ywajàcych (PKWiU 35.11.9),

d) poduszkowców oraz cz´Êci i wyposa˝enia
specjalnego do poduszkowców, wyposa-
˝enia kad∏ubowego,

3) ˝aglowce wypoczynkowe i sportowe, pe∏no-
morskie (PKWiU 35.12.11-30),

4) motorówki wypoczynkowe lub sportowe, in-
ne ni˝ z silnikiem przyczepnym, pe∏nomor-
skie (PKWiU ex 35.12.13-30.00), z wy∏àcze-
niem ∏odzi z dostosowaniem drewnianych

— przys∏uguje zwrot ró˝nicy podatku naliczo-
nego ponad podatek nale˝ny w kwocie nie wy˝-
szej od podatku naliczonego przy nabyciu to-
warów i us∏ug zwiàzanych bezpoÊrednio z pro-
dukcjà tych towarów.”;

3) w § 16 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zwrotu podatku nie stosuje si´ równie˝ do za-
kupów towarów i us∏ug za Êrodki bezzwrotnej
pomocy zagranicznej, otrzymane na podstawie
umów, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, gdy
umowa przewiduje mo˝liwoÊç sfinansowania
podatku ze Êrodków bezzwrotnej pomocy za-
granicznej.”;

4) w § 36:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nabywcom, na których rzecz dokonywana
jest sprzeda˝: energii elektrycznej i cieplnej,
gazu przewodowego, us∏ug telekomunika-
cyjnych i radiokomunikacyjnych oraz us∏ug
wymienionych w poz. 105 i poz. 125—128 za-
∏àcznika nr 3 do ustawy”,

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Faktury wystawiane przez Telekomunikacj´

Polskà S.A. na rzecz jej abonentów z tytu∏u
Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych mo-
gà zawieraç w wyodr´bnionej cz´Êci dane,
o których mowa w § 35, z uwzgl´dnieniem
przepisów § 38—43 i 47—50, dotyczàce
us∏ug Êwiadczonych przez innych operato-
rów na rzecz tych abonentów, pod warun-
kiem ˝e z zawartych umów mi´dzy Teleko-
munikacjà Polskà S. A. i innymi operatorami
wynika taki sposób ich dokumentowania.”;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1993 r. 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, Nr 169, poz. 1387
i Nr 213, poz. 1800 i 1803.



5) w § 40:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wystawiania faktur
w zakresie dostaw energii elektrycznej
i cieplnej, gazu przewodowego, us∏ug tele-
komunikacyjnych i radiokomunikacyjnych
oraz us∏ug wymienionych w poz. 105 
i poz. 125—128 za∏àcznika nr 3 do ustawy, je-
˝eli faktura zawiera informacj´, jakiego okre-
su rozliczeniowego dotyczy.

4. Podatnik, który otrzyma∏ faktur´ potwierdza-
jàcà nabycie towarów i us∏ug wymienionych
w ust. 3, mo˝e obni˝yç podatek nale˝ny o po-
datek naliczony okreÊlony w tej fakturze
w miesiàcu, w którym przypada termin p∏at-
noÊci okreÊlony w tej fakturze, a w przypad-
ku podatników, o których mowa w art. 10
ust. 1a i 1d ustawy — w kwartale, w którym
przypada termin p∏atnoÊci okreÊlony w tej
fakturze.”,

b) w ust. 5 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nabycia towarów i us∏ug udoku-
mentowanych fakturà oznaczonà zgodnie
z § 35 ust. 1a pkt 1, podatnik mo˝e obni˝yç po-
datek nale˝ny o podatek naliczony okreÊlony
w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiàc, w któ-
rym:”;

6) w § 41 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Sprzedawca jest obowiàzany posiadaç po-
twierdzenie odbioru faktury korygujàcej przez
nabywc´; nie dotyczy to eksportu towarów
i us∏ug oraz przypadków okreÊlonych w § 36
ust. 2 pkt 3. Potwierdzenie odbioru faktury ko-
rygujàcej stanowi podstaw´ do obni˝enia po-
datku nale˝nego w rozliczeniu za miesiàc,
w którym sprzedawca otrzyma∏ to potwierdze-
nie, a w przypadku podatników, o których mo-
wa w art. 10 ust. 1a, 1c i 1d ustawy — w rozli-
czeniu za kwarta∏, w którym to potwierdzenie
otrzymali, z uwzgl´dnieniem zasad, o których
mowa w art. 6b ustawy.

5. Nabywca otrzymujàcy faktur´ korygujàcà jest
obowiàzany do zmniejszenia kwoty podatku
naliczonego w rozliczeniu za miesiàc, w którym
t´ faktur´ otrzyma∏, a w przypadku nabywców,
o których mowa w art. 10 ust. 1a, 1c i 1d usta-
wy — w rozliczeniu za kwarta∏, w którym t´ fak-
tur´ otrzymali.”;

7) w § 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Nabywca otrzymujàcy faktur´ korygujàcà:
1) jest uprawniony do podwy˝szenia kwoty po-

datku naliczonego w rozliczeniu za miesiàc,
w którym faktur´ otrzyma∏, a w przypadku
nabywców, o których mowa w art. 10 ust. 1a,
1c i 1d ustawy, w rozliczeniu za kwarta∏,
w którym faktur´ otrzymali — je˝eli uj´cie jej
w rozliczeniu spowoduje zwi´kszenie podat-
ku naliczonego, z uwzgl´dnieniem zasad,
o których mowa w art. 6b ustawy, 

2) jest obowiàzany do zmniejszenia kwoty po-
datku naliczonego w rozliczeniu za miesiàc,
w którym faktur´ otrzyma∏, a w przypadku
nabywców, o których mowa w art. 10 ust. 1a,
1c i 1d ustawy, w rozliczeniu za kwarta∏,
w którym faktur´ otrzymali — je˝eli uj´cie jej
w rozliczeniu spowoduje obni˝enie podatku
naliczonego.”;

8) w § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nabywca towaru lub us∏ugi, który otrzyma∏ fak-
tur´ lub faktur´ korygujàcà zawierajàcà pomy∏-
ki dotyczàce jakiejkolwiek informacji wià˝àcej
si´ zw∏aszcza ze sprzedawcà lub nabywcà lub
oznaczeniem towaru lub us∏ugi, z wyjàtkiem
pomy∏ek w pozycjach faktury okreÊlonych
w § 35 ust. 1 pkt 5—12, mo˝e wystawiç faktur´
nazwanà notà korygujàcà.”;

9) w § 60 w ust. 1 pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7) us∏ugi zwiàzane z obs∏ugà statków wymienio-

nych w klasie PKWiU ex 35.11 nale˝àcych do
armatorów morskich, z wyjàtkiem us∏ug Êwiad-
czonych na cele osobiste za∏ogi,

8) us∏ugi polegajàce na remoncie, przebudowie
lub konserwacji statków wymienionych w kla-
sie PKWiU ex 35.11, o których mowa w pkt 6 i 7,
oraz ich cz´Êci sk∏adowych,”;

10) w § 61: 
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) sprzeda˝y armatorom morskim:
a) okr´tów wojennych (PKWiU 35.11.1),
b) statków wycieczkowych i tym podobnych,

przeznaczonych g∏ównie do przewozu
osób; promów wszelkiego typu (PKWiU
35.11.21), z wy∏àczeniem liniowców pasa-
˝erskich pozosta∏ych, statków (∏odzi) wy-
cieczkowych itp. pozosta∏ych promów
(PKWiU 35.11.21-90.00),

c) tankowców (PKWiU 35.11.22), z wy∏àcze-
niem tankowców pozosta∏ych (PKWiU
35.11.22-90.00),

d) statków ch∏odniczych (PKWiU 35.11.23),
z wy∏àczeniem statków ch∏odniczych po-
zosta∏ych, innych ni˝ tankowce (PKWiU
35.11.23-90.00),

e) statków przeznaczonych do przewozu to-
warów oraz statków przeznaczonych do
przewozu zarówno osób, jak i towarów
(PKWiU 35.11.24), z wy∏àczeniem barek
morskich bez nap´du (PKWiU 35.11.24-
-20.3) oraz jednostek p∏ywajàcych wymie-
nionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-
-80 i 35.11.24-90.00,

f) statków rybackich, itp. pe∏nomorskich
(PKWiU 35.11.31-30),

g) pchaczy pe∏nomorskich (PKWiU 35.11.32-
-50.00), statków szkolnych rybo∏ówstwa
morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.30)
i statków badawczych rybo∏ówstwa mor-
skiego (PKWiU ex 35.11.33-93.40),”,
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b) dodaje si´ pkt 8 i 9 w brzmieniu:

„8) sprzeda˝y cz´Êci i wyposa˝enia z wy∏àcze-
niem wyposa˝enia s∏u˝àcego celom rozryw-
ki i sportu, dla Êrodków transportu morskie-
go i rybo∏ówstwa morskiego, o których mo-
wa w pkt 6,

9) importu cz´Êci i wyposa˝enia z wy∏àczeniem
wyposa˝enia s∏u˝àcego celom rozrywki
i sportu, dla Êrodków transportu morskiego
i rybo∏ówstwa morskiego, o których mowa
w pkt 6.”;

11) w § 62 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do us∏ug nabywa-
nych za Êrodki bezzwrotnej pomocy zagranicz-
nej, otrzymane na podstawie umów, o których
mowa w § 15 ust. 3 pkt 1, gdy umowa przewi-
duje mo˝liwoÊç sfinansowania podatku ze
Êrodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.”;

12) w § 64:

a) w ust. 1 w pkt 2 dodaje si´ lit. h w brzmieniu:

„h) telekomunikacyjnych.”;

b) w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Przepisy ust. 1 pkt 2 lit. b)—h) stosuje si´
w przypadku, gdy:”;

13) w § 67 w ust. 1:

a) w pkt 1:
— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) r´kopisy oraz prace artystyczne (PKWiU
ex 92.31.10), z wy∏àczeniem: bi˝uterii arty-
stycznej, wyrobów r´kodzie∏a ludowego
i artystycznego wymienionych w za∏àczni-
ku nr 1 do ustawy, wyrobów fajansowych
i pozosta∏ych wyrobów z ceramiki szla-
chetnej, ssaków i ptaków ∏ownych sprepa-
rowanych oraz archiwaliów aktowych,”,

— lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) trumny, urny i utensylia pogrzebowe

sprzedawane ∏àcznie z trumnà lub urnà
(bez wzgl´du na symbol PKWiU),”,

— lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) us∏ugi Êwiadczone pomi´dzy gospodar-

stwami pomocniczymi, jednostkami bu-
d˝etowymi i zak∏adami bud˝etowymi,
z wyjàtkiem us∏ug wymienionych w
poz. 105 i poz. 125—128 za∏àcznika nr 3 do
ustawy oraz us∏ug komunikacji miej-
skiej,”,

b) w pkt 20 dodaje si´ lit. i w brzmieniu:

„i) u˝ywanego uzbrojenia oraz wyrobów o prze-
znaczeniu wojskowym otrzymywanych przez
Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie porozumieƒ mi´dzynarodowych
w ramach zagranicznej pomocy wojskowej,”,

c) pkt 21 i 22 otrzymujà brzmienie:

„21) sprzeda˝, z wy∏àczeniem eksportu, lub im-
port krwi, osocza w pe∏nym sk∏adzie, komó-

rek krwi lub preparatów krwiopochodnych,
pochodzenia ludzkiego,

22) import towarów obj´tych procedurà do-
puszczenia do obrotu, uprzednio wywiezio-
nych w ramach procedury uszlachetniania
biernego — je˝eli w wyniku procesu uszla-
chetniania powsta∏y substancje pochodze-
nia ludzkiego: albumina, immunoglobuliny
i preparaty czynników krzepni´cia krwi.”;

14) po § 67 dodaje si´ § 67a w brzmieniu:

„§ 67a. 1. Zwalnia si´ od podatku od towarów
i us∏ug Êwiadczenie — bez pobrania na-
le˝noÊci — us∏ug, o których mowa
w art. 4 pkt 2 lit. e) ustawy, na rzecz szkó∏
publicznych, szkó∏ wy˝szych, zak∏adów
kszta∏cenia nauczycieli, placówek oÊwia-
towych Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i Sportu, a tak˝e import takich us∏ug,
w celu ich Êwiadczenia bez pobrania na-
le˝noÊci na rzecz wymienionych pod-
miotów.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ pod warunkiem wczeÊniej-
szego uzyskania przez podatnika za-
Êwiadczenia wydanego przez Szefa Kan-
celarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej potwierdzajàcego, ˝e Êwiadczone
us∏ugi sà zwiàzane z realizacjà programu
„Internet w Szko∏ach — Projekt Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej”,
a w przypadku importu us∏ug — uzyska-
nia takiego zaÊwiadczenia przez nabyw-
c´ tych us∏ug. 

3. Kopi´ zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 2, oraz kopi´ umowy mi´dzy
Êwiadczàcym i nabywajàcym us∏ugi,
o których mowa w ust. 1, podatnik jest
obowiàzany przekazaç do w∏aÊciwego
dla niego urz´du skarbowego w ciàgu
30 dni od dnia sprzeda˝y us∏ug.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio
do us∏ugobiorcy us∏ug pochodzàcych
z importu.

5. Podatnicy Êwiadczàcy lub nabywajàcy
us∏ugi, o których mowa w ust. 1, sà obo-
wiàzani przechowywaç odpowiednio
orygina∏y i kopie umów oraz zaÊwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 2 i 3, przez
okres 5 lat od dnia dokonania sprzeda˝y
tych us∏ug.”;

15) uchyla si´ § 68;

16) za∏àczniki nr 1, 2 i 3 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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