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DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podat-
kiem od towarów i us∏ug.

2. Podatek od towarów i us∏ug stanowi dochód bu-
d˝etu paƒstwa. 

Art. 2. Ilekroç w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terytorium kraju — rozumie si´ przez to teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) paƒstwie cz∏onkowskim — rozumie si´ przez to
paƒstwo cz∏onkowskie Wspólnoty Europejskiej;

3) terytorium Wspólnoty — rozumie si´ przez to tery-
toria paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europej-
skiej, z tym ˝e na potrzeby stosowania tej ustawy:

a) Ksi´stwo Monako traktuje si´ jako terytorium
Republiki Francuskiej, wysp´ Man traktuje si´
jako terytorium Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,

b) nast´pujàce terytoria poszczególnych paƒstw
cz∏onkowskich traktuje si´ jako wy∏àczone z te-
rytorium Wspólnoty Europejskiej:

— wysp´ Helgoland, terytorium Buesingen —
z Republiki Federalnej Niemiec,

— Ceut´, Melill´, Wyspy Kanaryjskie — z Kró-
lestwa Hiszpanii,

— Livigno, Campione d’Italia, w∏oskà cz´Êç je-
ziora Lugano — z Republiki W∏oskiej,

— departamenty zamorskie Republiki Francu-
skiej — z Republiki Francuskiej,

— Gór´ Athos — z Republiki Greckiej,

— Wyspy Alandzkie — z Republiki Finlandii;

4) terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego — rozumie
si´ przez to terytorium paƒstwa wchodzàce
w sk∏ad terytorium Wspólnoty;

5) terytorium paƒstwa trzeciego — rozumie si´ przez
to terytorium paƒstwa niewchodzàce w sk∏ad tery-
torium Wspólnoty;

6) towarach — rozumie si´ przez to rzeczy ruchome,
jak równie˝ wszelkie postacie energii, budynki
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i budowle lub ich cz´Êci, b´dàce przedmiotem
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i us∏ug, które sà wymienione
w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepi-
sów o statystyce publicznej, a tak˝e grunty;

7) imporcie towarów — rozumie si´ przez to przywóz
towarów z terytorium paƒstwa trzeciego na tery-
torium kraju;

8) eksporcie towarów — rozumie si´ przez to po-
twierdzony przez urzàd celny wyjÊcia wywóz to-
warów z terytorium kraju poza terytorium Wspól-
noty w wykonaniu czynnoÊci okreÊlonych w art. 7
ust. 1 pkt 1—4, je˝eli wywóz dokonywany jest
przez:

a) dostawc´ lub w jego imieniu, lub

b) nabywc´ majàcego siedzib´ poza terytorium
kraju lub w jego imieniu;

9) imporcie us∏ug — rozumie si´ przez to Êwiadcze-
nie us∏ug, z tytu∏u wykonania których podatnikiem
jest us∏ugobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1
pkt 4;

10) nowych Êrodkach transportu — rozumie si´ przez
to przeznaczone do transportu osób lub towarów:

a) pojazdy làdowe wymienione w poz. 1—4, 9, 10
i 15—20 za∏àcznika nr 1 do ustawy, nap´dzane
silnikiem o pojemnoÊci skokowej wi´kszej ni˝
48 centymetrów szeÊciennych lub o mocy wi´k-
szej ni˝ 7,2 kilowatów, je˝eli przejecha∏y nie
wi´cej ni˝ 6 000 kilometrów lub od momentu
dopuszczenia ich do u˝ytku up∏yn´∏o nie wi´cej
ni˝ 6 miesi´cy; za moment dopuszczenia do
u˝ytku pojazdu làdowego uznaje si´ dzieƒ,
w którym zosta∏ on pierwszy raz zarejestrowa-
ny w celu dopuszczenia do ruchu drogowego
lub w którym po raz pierwszy podlega∏ on obo-
wiàzkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ru-
chu drogowego w zale˝noÊci od tego, która
z tych dat jest wczeÊniejsza; je˝eli nie mo˝na
ustaliç dnia pierwszej rejestracji pojazdu làdo-
wego lub dnia, w którym podlega∏ on pierwszej
rejestracji, za moment dopuszczenia do u˝ytku
tego pojazdu uznaje si´ dzieƒ, w którym zosta∏
on wydany przez producenta pierwszemu na-
bywcy, lub dzieƒ, w którym zosta∏ po raz pierw-
szy u˝yty dla celów demonstracyjnych przez
producenta,

b) pojazdy wodne wymienione w poz. 5—8 za-
∏àcznika nr 1 do ustawy, o d∏ugoÊci wi´kszej
ni˝ 7,5 metra, je˝eli by∏y u˝ywane nie d∏u˝ej
ni˝ 100 godzin roboczych na wodzie lub od
momentu ich dopuszczenia do u˝ytku up∏yn´-
∏o nie wi´cej ni˝ 3 miesiàce, z wyjàtkiem stat-
ków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1
pkt 1; za moment dopuszczenia do u˝ytku po-
jazdu wodnego uznaje si´ dzieƒ, w którym zo-
sta∏ on wydany przez producenta pierwszemu
nabywcy, lub dzieƒ, w którym zosta∏ po raz
pierwszy u˝yty dla celów demonstracyjnych
przez producenta,

c) statki powietrzne wymienione w poz. 11—14
za∏àcznika nr 1 do ustawy, o maksymalnej ma-
sie startowej wi´kszej ni˝ 1 550 kilogramów, je-
˝eli by∏y u˝ywane nie d∏u˝ej ni˝ 40 godzin robo-
czych lub od momentu ich dopuszczenia do
u˝ytku up∏yn´∏o nie wi´cej ni˝ 3 miesiàce, z wy-
jàtkiem statków powietrznych, o których mowa
w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia
do u˝ytku statku powietrznego uznaje si´ dzieƒ,
w którym zosta∏ on wydany przez producenta
pierwszemu nabywcy, lub dzieƒ, w którym zo-
sta∏ po raz pierwszy u˝yty dla celów demonstra-
cyjnych przez producenta; 

11) podatku od wartoÊci dodanej — rozumie si´ przez
to podatek od wartoÊci dodanej nak∏adany na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, z wyjàtkiem
podatku od towarów i us∏ug nak∏adanego tà usta-
wà;

12) obiektach budownictwa mieszkaniowego — rozu-
mie si´ przez to budynki mieszkalne rodzinne sta-
∏ego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Kla-
syfikacji 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 zwiàzków
wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, pleba-
nie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

13) urz´dzie skarbowym — rozumie si´ przez to urzàd
skarbowy, którym kieruje w∏aÊciwy dla podatnika
naczelnik urz´du skarbowego;

14) pierwszym zasiedleniu — rozumie si´ przez to wy-
danie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu u˝yt-
kownikowi obiektów budownictwa mieszkanio-
wego lub ich cz´Êci do u˝ytkowania w wykonaniu
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu;

15) dzia∏alnoÊci rolniczej — rozumie si´ przez to pro-
dukcj´ roÊlinnà i zwierz´cà, w tym równie˝ pro-
dukcj´ materia∏u siewnego, szkó∏karskiego, ho-
dowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj´ wa-
rzywniczà, gruntowà, szklarniowà i pod folià, pro-
dukcj´ roÊlin ozdobnych, grzybów uprawnych i sa-
downiczà, chów, hodowl´ i produkcj´ materia∏u
zarodowego zwierzàt, ptactwa i owadów u˝ytko-
wych, produkcj´ zwierz´cà typu przemys∏owego
lub fermowego oraz chów i hodowl´ ryb i innych
organizmów ˝yjàcych w wodzie, a tak˝e uprawy
w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych,
uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roÊlin „in
vitro”, fermowà hodowl´ i chów drobiu rzeênego
i nieÊnego, wyl´garnie drobiu, hodowl´ i chów
zwierzàt futerkowych i laboratoryjnych, chów i ho-
dowl´ d˝d˝ownic, entomofagów i jedwabników,
prowadzenie pasiek oraz chów i hodowl´ innych
zwierzàt poza gospodarstwem rolnym oraz sprze-
da˝ produktów gospodarki leÊnej i ∏owieckiej,
z wyjàtkiem drewna okràg∏ego z drzew tropikal-
nych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU
02.01.42-00.11), a tak˝e Êwiadczenie us∏ug rolni-
czych;
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16) gospodarstwie rolnym — rozumie si´ przez to go-
spodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o po-
datku rolnym;

17) gospodarstwie leÊnym — rozumie si´ przez to go-
spodarstwo prowadzone przez podatnika, na któ-
rym cià˝y obowiàzek podatkowy w podatku le-
Ênym;

18) gospodarstwie rybackim — rozumie si´ przez to
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie chowu i ho-
dowli ryb oraz innych organizmów ˝yjàcych
w wodzie;

19) rolniku rycza∏towym — rozumie si´ przez to rolni-
ka dokonujàcego dostawy produktów rolnych po-
chodzàcych z w∏asnej dzia∏alnoÊci rolniczej lub
Êwiadczàcego us∏ugi rolnicze, korzystajàcego ze
zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 3, z wyjàtkiem rolnika obowiàzanego na pod-
stawie odr´bnych przepisów do prowadzenia
ksiàg rachunkowych;

20) produktach rolnych — rozumie si´ przez to towa-
ry wymienione w za∏àczniku nr 2 do ustawy;

21) us∏ugach rolniczych — rozumie si´ przez to us∏ugi
wymienione w za∏àczniku nr 2 do ustawy;

22) sprzeda˝y — rozumie si´ przez to odp∏atnà dosta-
w´ towarów i odp∏atne Êwiadczenie us∏ug na tery-
torium kraju, eksport towarów oraz wewnàtrz-
wspólnotowà dostaw´ towarów;

23) sprzeda˝y wysy∏kowej z terytorium kraju — rozu-
mie si´ przez to dostaw´ towarów wysy∏anych lub
transportowanych przez podatnika podatku od to-
warów i us∏ug lub na jego rzecz z terytorium kraju
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ te-
rytorium kraju, które jest paƒstwem przeznaczenia
dla wysy∏anego lub transportowanego towaru, pod
warunkiem ˝e dostawa dokonywana jest na rzecz: 

a) podatnika podatku od wartoÊci dodanej lub
osoby prawnej nieb´dàcej podatnikiem podat-
ku od wartoÊci dodanej, którzy nie majà obo-
wiàzku rozliczania wewnàtrzwspólnotowego
nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub 

b) innego ni˝ wymieniony w lit. a podmiotu nie-
b´dàcego podatnikiem podatku od wartoÊci
dodanej;

24) sprzeda˝y wysy∏kowej na terytorium kraju — ro-
zumie si´ przez to dostaw´ towarów wysy∏anych
lub transportowanych przez podatnika podatku od
wartoÊci dodanej lub na jego rzecz z terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego innego ni˝ terytorium
kraju na terytorium kraju, które jest paƒstwem
przeznaczenia dla wysy∏anego lub transportowa-
nego towaru, pod warunkiem ˝e dostawa jest do-
konywana na rzecz: 

a) podatnika lub osoby prawnej nieb´dàcej po-
datnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie ma-
jà obowiàzku rozliczania wewnàtrzwspólno-
towego nabycia towarów, o którym mowa
w art. 9, lub

b) innego ni˝ wymieniony w lit. a podmiotu, nie-
b´dàcego podatnikiem w rozumieniu art. 15
i niemajàcego obowiàzku rozliczania wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towarów, o którym
mowa w art. 9;

25) ma∏ym podatniku — rozumie si´ przez to podatni-
ka podatku od towarów i us∏ug:

a) u którego wartoÊç sprzeda˝y (wraz z kwotà po-
datku) nie przekroczy∏a w poprzednim roku po-
datkowym wyra˝onej w z∏otych kwoty odpo-
wiadajàcej równowartoÊci 800 000 euro, 

b) prowadzàcego przedsi´biorstwo maklerskie,
zarzàdzajàcego funduszami powierniczymi, b´-
dàcego agentem, zleceniobiorcà lub innà oso-
bà Êwiadczàcà us∏ugi o podobnym charakterze,
z wyjàtkiem komisu — je˝eli kwota prowizji lub
innych postaci wynagrodzenia za wykonane
us∏ugi (wraz z kwotà podatku) nie przekroczy∏a
w poprzednim roku podatkowym wyra˝onej
w z∏otych kwoty odpowiadajàcej równowarto-
Êci 30 000 euro 

— przy czym przeliczenia kwot wyra˝onych w eu-
ro dokonuje si´ wed∏ug Êredniego kursu euro
og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzieƒ roboczy paêdziernika poprzedniego
roku podatkowego, w zaokràgleniu do 1 000 z∏;

26) us∏ugach elektronicznych — rozumie si´ przez to
us∏ugi Êwiadczone za pomocà Internetu lub po-
dobnej sieci elektronicznej, których Êwiadczenie
z natury zale˝ne jest od technologii informatycz-
nej i z regu∏y us∏ugi te sà zautomatyzowane, wy-
magajà niewielkiej interwencji cz∏owieka oraz nie-
mo˝liwe jest ich wykonanie bez wykorzystania
technologii informatycznej; w szczególnoÊci us∏u-
gami elektronicznymi sà:

a) tworzenie i utrzymywanie stron internetowych,
zdalne zarzàdzanie programami i sprz´tem,

b) dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktual-
nieƒ,

c) dostarczanie obrazów, tekstu i informacji oraz
udost´pnianie baz danych,

d) dostarczanie muzyki, filmów i gier, w tym gier
losowych i hazardowych, jak równie˝ przeka-
zów o charakterze politycznym, kulturalnym,
artystycznym, sportowym, naukowym i roz-
rywkowym oraz informacji o wydarzeniach,

e) us∏ugi kszta∏cenia korespondencyjnego

— do us∏ug elektronicznych nie zalicza si´ us∏ug
nadawczych radiowych i telewizyjnych, chyba ˝e
program radiowy lub telewizyjny jest nadawany
wy∏àcznie za poÊrednictwem Internetu lub po-
dobnej sieci elektronicznej, oraz us∏ug telekomu-
nikacyjnych;

27) wyrobach akcyzowych zharmonizowanych — ro-
zumie si´ przez to wyroby akcyzowe zharmonizo-
wane w rozumieniu przepisów o podatku akcyzo-
wym;
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28) Ordynacji podatkowej — rozumie si´ przez to
ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.1));

29) Prawie dzia∏alnoÊci gospodarczej — rozumie si´
przez to ustaw´ z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z póên. zm.2)).

Art. 3. 1. W∏aÊciwym dla podatnika organem po-
datkowym jest naczelnik urz´du skarbowego w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce wykonywania czynnoÊci
podlegajàcych opodatkowaniu podatkiem od towa-
rów i us∏ug, z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. Je˝eli czynnoÊci podlegajàce opodatkowaniu po-
datkiem od towarów i us∏ug sà wykonywane na terenie
obj´tym zakresem dzia∏ania dwóch lub wi´cej urz´dów
skarbowych, w∏aÊciwoÊç miejscowà ustala si´ dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemajàcych osobowoÊci prawnej — ze wzgl´du
na adres siedziby;

2) osób fizycznych — ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania.

3. W przypadku podatników:

1) o których mowa w art. 16 i w art. 17, nieb´dàcych
podatnikami w rozumieniu art. 15, w∏aÊciwym or-
ganem podatkowym jest:

a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyj-
nych niemajàcych osobowoÊci prawnej — na-
czelnik urz´du skarbowego w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na adres siedziby,

b) dla osób fizycznych — naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamiesz-
kania;

2) nieposiadajàcych sta∏ego miejsca zamieszkania
lub siedziby na terytorium kraju — w∏aÊciwym or-
ganem podatkowym jest Naczelnik Drugiego
Urz´du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie.

4. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci miejscowej
w sposób okreÊlony w ust. 1—3, w∏aÊciwym organem
podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urz´du Skarbo-
wego Warszawa-ÂródmieÊcie.

5. Przepisy ust. 1—4 nie majà zastosowania
w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37
ust. 1 i 3 oraz w art. 38.

Art. 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na
podstawie odr´bnych ustaw nie majà zastosowania
do podatku od towarów i us∏ug.

DZIA¸ II

Zakres opodatkowania

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów
i us∏ug, zwanym dalej „podatkiem”, podlegajà:

1) odp∏atna dostawa towarów i odp∏atne Êwiadcze-
nie us∏ug na terytorium kraju;

2) eksport towarów;

3) import towarów;

4) wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów za wy-
nagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów.

2. CzynnoÊci okreÊlone w ust. 1 podlegajà opodat-
kowaniu niezale˝nie od tego, czy zosta∏y wykonane
z zachowaniem warunków oraz form okreÊlonych
przepisami prawa.

3. Przepisy ust. 1 stosuje si´ równie˝ do towarów,
o których mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do:

1) transakcji zbycia przedsi´biorstwa lub zak∏adu
(oddzia∏u) samodzielnie sporzàdzajàcego bilans;

2) czynnoÊci, które nie mogà byç przedmiotem praw-
nie skutecznej umowy;

3) dzia∏alnoÊci w zakresie gier losowych, zak∏adów
wzajemnych, gier na automatach i gier na auto-
matach o niskich wygranych, podlegajàcej opo-
datkowaniu podatkiem od gier na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnej ustawie. 

Rozdzia∏ 2

Dostawa towarów i Êwiadczenie us∏ug

Art. 7. 1. Przez dostaw´ towarów, o której mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si´ przeniesienie prawa
do rozporzàdzania towarami jak w∏aÊciciel, w tym
równie˝:

1) przeniesienie z nakazu organu w∏adzy publicznej
lub podmiotu dzia∏ajàcego w imieniu takiego or-
ganu lub przeniesienie z mocy prawa prawa w∏as-
noÊci towarów w zamian za odszkodowanie;
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Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147,
poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176
i Nr 217, poz. 2125.



2) wydanie towarów na podstawie umowy dzier˝a-
wy, najmu, leasingu lub innej umowy o podob-
nym charakterze zawartej na czas okreÊlony lub
umowy sprzeda˝y na warunkach odroczonej p∏at-
noÊci, je˝eli umowa przewiduje, ˝e w nast´pstwie
normalnych zdarzeƒ przewidzianych tà umowà
lub z chwilà zap∏aty ostatniej raty prawo w∏asno-
Êci zostanie przeniesione;

3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu:
mi´dzy komitentem a komisantem, jak równie˝
wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta
na podstawie umowy komisu, je˝eli komisant zo-
bowiàzany by∏ do nabycia rzeczy na rachunek ko-
mitenta;

5) ustanowienie spó∏dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spó∏dziel-
czego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu oraz prze-
kszta∏cenie spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego na spó∏dzielcze w∏asnoÊcio-
we prawo do lokalu, a tak˝e ustanowienie na rzecz
cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej odr´bnej w∏a-
snoÊci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym
przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz cz∏onka
spó∏dzielni w∏asnoÊci lokalu lub w∏asnoÊci domu
jednorodzinnego.

2. Przez dostaw´ towarów, o której mowa w art. 5
ust. 1 pkt 1, rozumie si´ równie˝ przekazanie przez po-
datnika towarów nale˝àcych do jego przedsi´biorstwa
na cele inne ni˝ zwiàzane z prowadzonym przez niego
przedsi´biorstwem, w szczególnoÊci: 

1) przekazanie lub zu˝ycie towarów na cele osobiste
podatnika lub jego pracowników, w tym by∏ych
pracowników, wspólników, udzia∏owców, akcjona-
riuszy, cz∏onków spó∏dzielni i ich domowników,
cz∏onków organów stanowiàcych osób prawnych,
cz∏onków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagro-
dzenia, w szczególnoÊci darowizny

— je˝eli podatnikowi przys∏ugiwa∏o prawo do obni-
˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku na-
liczonego od tych czynnoÊci, w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do przekazywa-
nych prezentów o ma∏ej wartoÊci i próbek, je˝eli ich
przekazanie (wr´czenie) wiàza∏o si´ bezpoÊrednio
z prowadzonym przez podatnika przedsi´biorstwem.

4. Przez prezenty o ma∏ej wartoÊci, o których mo-
wa w ust. 3, rozumie si´ przekazywane (wr´czane)
przez podatnika jednej osobie towary o ∏àcznej warto-
Êci nieprzekraczajàcej w roku podatkowym 50 z∏, przy
czym ∏àczna wartoÊç prezentów w roku podatkowym
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,125 % wartoÊci sprzeda˝y
opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podat-
kowym, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6.

5. W przypadku gdy podatnik w poprzednim roku
podatkowym wykonywa∏ czynnoÊci opodatkowane

w okresie krótszym ni˝ 12 miesi´cy, ale nie krótszym
ni˝ 1 miesiàc, ∏àczna wartoÊç prezentów w roku podat-
kowym nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,125 % iloczynu licz-
by 12 oraz Êredniej miesi´cznej wartoÊci sprzeda˝y
opodatkowanej w pe∏nych miesiàcach, w których po-
datnik wykonywa∏ czynnoÊci opodatkowane w po-
przednim roku podatkowym.

6. W przypadku gdy podatnik w poprzednim roku
podatkowym nie wykonywa∏ czynnoÊci opodatkowa-
nych lub wykonywa∏ je w okresie krótszym ni˝ 1 mie-
siàc, ∏àczna wartoÊç prezentów w roku podatkowym
nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,125 % iloczynu liczby pe∏-
nych miesi´cy pozosta∏ych w danym roku podatko-
wym oraz wartoÊci sprzeda˝y opodatkowanej za
pierwszy pe∏ny miesiàc, w którym podatnik w danym
roku podatkowym wykona∏ czynnoÊci opodatkowane.
Je˝eli podatnik w danym roku wykonuje czynnoÊci
opodatkowane w okresie krótszym ni˝ 1 miesiàc, do
wyliczenia ∏àcznej wartoÊci prezentów, o której mowa
w zdaniu pierwszym, przyjmuje si´ odpowiednio war-
toÊç Êredniej dziennej sprzeda˝y opodatkowanej oraz
liczb´ dni pozosta∏ych w danym roku podatkowym. 

7. Przez próbk´, o której mowa w ust. 3, rozumie
si´ najmniejszà iloÊç towaru pobranà z du˝ej partii,
która zachowuje sk∏ad oraz wszystkie w∏aÊciwoÊci fi-
zyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne
towaru, przy czym iloÊç lub wartoÊç przekazywanych
(wr´czanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na
dzia∏anie majàce charakter handlowy.

8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje do-
stawy tego samego towaru w ten sposób, ˝e pierwszy
z nich wydaje ten towar bezpoÊrednio ostatniemu
w kolejnoÊci nabywcy, uznaje si´, ˝e dostawy towa-
rów dokona∏ ka˝dy z podmiotów bioràcych udzia∏
w tych czynnoÊciach.

9. Przez umowy dzier˝awy, najmu, leasingu lub in-
ne umowy o podobnym charakterze, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, rozumie si´ umowy w wyniku których,
zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpi-
sów amortyzacyjnych dokonuje korzystajàcy oraz
umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, któ-
rych przedmiotami sà grunty.

Art. 8. 1. Przez Êwiadczenie us∏ug, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si´ ka˝de Êwiadczenie na
rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej, które
nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7,
w tym równie˝:

1) przeniesienie praw do wartoÊci niematerialnych
i prawnych, bez wzgl´du na form´, w jakiej doko-
nano czynnoÊci prawnej;

2) zobowiàzanie do powstrzymania si´ od dokonania
czynnoÊci lub do tolerowania czynnoÊci lub sytu-
acji;

3) Êwiadczenie us∏ug zgodnie z nakazem organu
w∏adzy publicznej lub podmiotu dzia∏ajàcego
w jego imieniu lub nakazem wynikajàcym z mocy
prawa. 
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2. Nieodp∏atne Êwiadczenie us∏ug nieb´dàce do-
stawà towarów na cele osobiste podatnika lub jego
pracowników, w tym by∏ych pracowników, wspólni-
ków, udzia∏owców, akcjonariuszy, cz∏onków spó∏dziel-
ni i ich domowników, cz∏onków organów stanowià-
cych osób prawnych, cz∏onków stowarzyszenia, oraz
wszelkie inne nieodp∏atne Êwiadczenie us∏ug, je˝eli
nie sà one zwiàzane z prowadzeniem przedsi´bior-
stwa, a podatnikowi przys∏ugiwa∏o prawo do obni˝e-
nia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku nali-
czonego przy nabyciu towarów i us∏ug zwiàzanych
z tymi us∏ugami, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, traktuje si´ jak
odp∏atne Êwiadczenie us∏ug.

3. Us∏ugi wymienione w klasyfikacjach wydanych
na podstawie przepisów o statystyce publicznej sà
identyfikowane za pomocà tych klasyfikacji, z wyjàt-
kiem us∏ug elektronicznych. 

Rozdzia∏ 3

Wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów
i wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów

Art. 9. 1. Przez wewnàtrzwspólnotowe nabycie to-
warów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie
si´ nabycie prawa do rozporzàdzania jak w∏aÊciciel to-
warami, które w wyniku dokonanej dostawy sà wysy-
∏ane lub transportowane na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego inne ni˝ terytorium paƒstwa cz∏onkowskie-
go rozpocz´cia wysy∏ki lub transportu przez dokonujà-
cego dostawy, nabywc´ towarów lub na ich rzecz.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ pod warunkiem, ˝e:

1) nabywcà towarów jest:

a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podat-
nik podatku od wartoÊci dodanej, a nabywane
towary majà s∏u˝yç czynnoÊciom wykonywa-
nym przez niego jako podatnika, 

b) osoba prawna nieb´dàca podatnikiem, o któ-
rym mowa w lit. a

— z zastrze˝eniem art. 10;

2) dokonujàcy dostawy towarów jest podatnikiem,
o którym mowa w pkt 1 lit. a.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku,
gdy:

1) nabywcà jest podmiot inny ni˝ wymieniony
w ust. 2 pkt 1,

2) dokonujàcym dostawy towarów jest podmiot inny
ni˝ wymieniony w ust. 2 pkt 2

— je˝eli przedmiotem nabycia sà nowe Êrodki trans-
portu.

Art. 10. 1. Wewnàtrzwspólnotowe nabycie towa-
rów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, nie wyst´puje
w przypadku, gdy:

1) dotyczy towarów, do których mia∏yby odpowied-
nio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9,

art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzgl´d-
nieniem warunków okreÊlonych w tych przepi-
sach;

2) dotyczy towarów innych ni˝ wymienione w pkt 1
nabywanych przez:

a) rolników rycza∏towych dla prowadzonej przez
nich dzia∏alnoÊci rolniczej,

b) podatników, którzy wykonujà jedynie czynnoÊci
inne ni˝ opodatkowane podatkiem i którym nie
przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku
nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego przy
nabyciu towarów i us∏ug,

c) podatników zwolnionych od podatku na pod-
stawie art. 113 ust. 1 i 9,

d) osoby prawne, które nie sà podatnikami

— je˝eli ca∏kowita wartoÊç wewnàtrzwspólnoto-
wego nabycia towarów na terytorium kraju nie
przekroczy∏a w trakcie roku podatkowego kwoty
wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równowarto-
Êci 10 000 euro;

3) dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce
wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów na tery-
torium kraju:

a) nie stanowi∏a u podatnika, o którym mowa
w art. 15, albo nie stanowi∏aby u podatnika po-
datku od wartoÊci dodanej dostawy towarów,
o której mowa w art. 7, lub stanowi∏a albo sta-
nowi∏aby takà dostaw´ towarów, ale dokony-
wanà przez podatnika, o którym mowa
w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od
wartoÊci dodanej, do którego mia∏yby zastoso-
wanie podobne zwolnienia, z wyjàtkiem, gdy
przedmiotem dostawy sà nowe Êrodki trans-
portu, lub 

b) stanowi∏aby dostaw´ towarów, o której mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 2;

4) dostawa towarów, o których mowa w art. 120
ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnàtrz-
wspólnotowe nabycie towarów na terytorium kra-
ju, jest opodatkowana podatkiem od wartoÊci do-
danej na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego roz-
pocz´cia wysy∏ki lub transportu towarów na zasa-
dach odpowiadajàcych regulacjom zawartym
w art. 120 ust. 4, a nabywca posiada dokumenty
jednoznacznie potwierdzajàce nabycie towarów
na tych zasadach;

5) dostawa towarów, o których mowa w art. 120
ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnàtrz-
wspólnotowe nabycie towarów na terytorium kra-
ju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licy-
tacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne
zasady opodatkowania podatkiem od wartoÊci do-
danej obowiàzujàce w paƒstwie cz∏onkowskim roz-
pocz´cia transportu lub wysy∏ki, stosowane do do-
staw towarów dokonywanych przez organizatora
aukcji (licytacji), wy∏àczajàce uznanie dostawy to-
warów za czynnoÊç odpowiadajàcà wewnàtrz-
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wspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem
posiadania przez nabywc´ dokumentów jedno-
znacznie potwierdzajàcych nabycie towarów na
tych szczególnych zasadach.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´, je˝eli ca∏kowita
wartoÊç wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów
na terytorium kraju nie przekroczy∏a w poprzednim ro-
ku podatkowym kwoty wyra˝onej w z∏otych odpowia-
dajàcej równowartoÊci 10 000 euro, obliczonej na ten
poprzedni rok zgodnie z ust. 9.

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje si´, je-
˝eli przedmiotem nabycia sà:

1) nowe Êrodki transportu;

2) wyroby akcyzowe zharmonizowane.

4. Przy ustalaniu wartoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i ust. 2, nie wlicza si´ kwoty podatku od wartoÊci
dodanej nale˝nego lub zap∏aconego na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, z którego towary te sà wysy-
∏ane lub transportowane. Do wartoÊci, o których mowa
w zdaniu pierwszym, nie wlicza si´ wartoÊci z tytu∏u
wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, o których
mowa w ust. 3. 

5. W przypadku gdy u podmiotów, u których zgod-
nie z ust. 1 pkt 2 nie wyst´puje wewnàtrzwspólnotowe
nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje si´, ˝e wewnàtrzwspólno-
towe nabycie towarów ma miejsce od momentu prze-
kroczenia tej kwoty.

6. Wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów mo˝e
mieç zastosowanie w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, do podatników oraz osób prawnych nie-
b´dàcych podatnikami, pod warunkiem z∏o˝enia przez
te podmioty naczelnikowi urz´du skarbowego pisem-
nego oÊwiadczenia o wyborze opodatkowania tych
czynnoÊci.

7. OÊwiadczenie sk∏ada si´ przed dokonaniem we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, od którego
nabycia te majà byç rozliczane przez te podmioty na te-
rytorium kraju, i obowiàzuje ono przez 2 kolejne lata, li-
czàc od koƒca miesiàca, w którym zosta∏o z∏o˝one.

8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mogà po-
nownie skorzystaç z wy∏àczenia, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli zawiadomià pisemnie naczelnika urz´-
du skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed
poczàtkiem miesiàca, w którym rezygnujà z opodatko-
wania, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie terminu
okreÊlonego w ust. 7.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w terminie do
dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok podatkowy,
kwot´, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obliczonà wed∏ug
Êredniego kursu euro og∏aszanego przez Narodowy
Bank Polski na pierwszy dzieƒ roboczy paêdziernika
roku poprzedzajàcego rok podatkowy, w zaokràgleniu
do 100 z∏.

Art. 11. 1. Przez wewnàtrzwspólnotowe nabycie to-
warów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5
ust. 1 pkt 4, rozumie si´ równie˝ przemieszczenie towa-
rów przez podatnika podatku od wartoÊci dodanej lub
na jego rzecz, nale˝àcych do tego podatnika, z teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego innego ni˝ terytorium
kraju na terytorium kraju, je˝eli towary te zosta∏y przez
tego podatnika na terytorium tego innego paƒstwa
cz∏onkowskiego w ramach prowadzonego przez niego
przedsi´biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte,
w tym równie˝ w ramach wewnàtrzwspólnotowego
nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te ma-
jà s∏u˝yç czynnoÊciom wykonywanym przez niego jako
podatnika na terytorium kraju.

2. Wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów za
wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1
pkt 4, ma zastosowanie równie˝ do przemieszczenia
towarów przez si∏y zbrojne Paƒstw-Stron Traktatu
Pó∏nocnoatlantyckiego lub przez towarzyszàcy im
personel cywilny z terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego innego ni˝ terytorium kraju na terytorium kra-
ju, w przypadku gdy towary nie zosta∏y przez nich na-
byte zgodnie ze szczególnymi zasadami regulujàcymi
opodatkowanie podatkiem od wartoÊci dodanej na
krajowym rynku jednego z paƒstw cz∏onkowskich dla
si∏ zbrojnych Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlan-
tyckiego, je˝eli import tych towarów nie móg∏by ko-
rzystaç ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1
pkt 9.

Art. 12. 1. Przemieszczenia towarów, o którym mo-
wa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto-
Êci dodanej lub na jego rzecz nie uznaje si´ za we-
wnàtrzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku
gdy:

1) towary sà instalowane lub montowane, z prób-
nym uruchomieniem lub bez niego, dla których
miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2
jest terytorium kraju, je˝eli towary te sà prze-
mieszczane przez tego podatnika dokonujàcego
ich dostawy lub na jego rzecz;

2) przemieszczenie towarów nast´puje w ramach
sprzeda˝y wysy∏kowej na terytorium kraju; 

3) towary sà przemieszczane na pok∏adach statków,
samolotów lub pociàgów w trakcie cz´Êci trans-
portu pasa˝erów, o której mowa w art. 22 ust. 5,
z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez te-
go podatnika lub na jego rzecz na pok∏adach tych
pojazdów;

4) towary majà byç przedmiotem czynnoÊci odpo-
wiadajàcej eksportowi towarów dokonanej przez
tego podatnika na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego, z którego sà przemieszczane na terytorium
kraju, pod warunkiem ˝e:

a) od momentu, w którym towary przemieszczono
na terytorium kraju, do momentu opuszczenia
przez te towary terytorium Wspólnoty, w wyko-
naniu czynnoÊci odpowiadajàcej eksportowi to-
warów, up∏yn´∏o nie wi´cej ni˝ 90 dni,

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3027 — Poz. 535



b) towary na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego,
z którego sà przemieszczane, zosta∏y, w zwiàzku
z czynnoÊcià odpowiadajàcà eksportowi towa-
rów, obj´te procedurà wywozu na podstawie
przepisów celnych;

5) towary majà byç przedmiotem czynnoÊci odpo-
wiadajàcej wewnàtrzwspólnotowej dostawie to-
warów dokonanej przez tego podatnika na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego, z którego sà prze-
mieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem ˝e
od momentu, w którym towary przemieszczono na
terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez
te towary terytorium kraju, w wykonaniu czynno-
Êci odpowiadajàcej wewnàtrzwspólnotowej dosta-
wie towarów, nie up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 90 dni;

6) na towarach majà zostaç na terytorium kraju wy-
konane us∏ugi na rzecz tego podatnika, pod wa-
runkiem ˝e towary po wykonaniu tych us∏ug zo-
stanà niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w termi-
nie 30 dni od dnia wykonania us∏ugi, z powrotem
przemieszczone na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego, z którego zosta∏y pierwotnie wywiezione;

7) towary majà byç czasowo u˝ywane na terytorium
kraju, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 24 miesiàce, dla
Êwiadczenia us∏ug przez tego podatnika posiada-
jàcego siedzib´ lub sta∏e miejsce zamieszkania na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego rozpocz´cia
wysy∏ki lub transportu;

8) towary majà byç czasowo u˝ywane przez tego po-
datnika na terytorium kraju, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 24 miesiàce, pod warunkiem ˝e import ta-
kich towarów z terytorium paƒstwa trzeciego na
terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy
by∏by zwolniony od c∏a.

2. W przypadku gdy ustanà okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 1, przemieszczenie towarów uznaje si´
za wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów.

Art. 13. 1. Przez wewnàtrzwspólnotowà dostaw´
towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie
si´ wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu
czynnoÊci okreÊlonych w art. 7 na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium kraju, z zastrze˝e-
niem ust. 2—8.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ pod warunkiem, ˝e na-
bywca towarów jest:

1) podatnikiem podatku od wartoÊci dodanej ziden-
tyfikowanym na potrzeby transakcji wewnàtrz-
wspólnotowych na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego innym ni˝ terytorium kraju; 

2) osobà prawnà nieb´dàcà podatnikiem podatku od
wartoÊci dodanej, która jest zidentyfikowana na
potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ te-
rytorium kraju; 

3) podatnikiem podatku od wartoÊci dodanej lub
osobà prawnà nieb´dàcà podatnikiem podatku od

wartoÊci dodanej, dzia∏ajàcymi w takim charakte-
rze na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego innym
ni˝ terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2,
je˝eli przedmiotem dostawy sà wyroby akcyzowe
zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami
o podatku akcyzowym, sà obj´te procedurà zawie-
szenia poboru akcyzy lub procedurà przemiesz-
czania wyrobów akcyzowych z zap∏aconà akcyzà;

4) podmiotem innym ni˝ wymienione w pkt 1 i 2,
dzia∏ajàcym (zamieszkujàcym) w innym ni˝ Rzecz-
pospolita Polska paƒstwie cz∏onkowskim, je˝eli
przedmiotem dostawy sà nowe Êrodki transportu.

3. Za wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ towarów
uznaje si´ równie˝ przemieszczenie przez podatnika,
o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów
nale˝àcych do jego przedsi´biorstwa z terytorium kra-
ju na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ te-
rytorium kraju, które zosta∏y przez tego podatnika na
terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego
przedsi´biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte,
w tym równie˝ w ramach wewnàtrzwspólnotowego
nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium
kraju w ramach importu towarów, je˝eli majà s∏u˝yç
czynnoÊciom wykonywanym przez niego jako podat-
nika na terytorium tego innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego.

4. Przemieszczenia towarów, o którym mowa
w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15,
lub na jego rzecz nie uznaje si´ za wewnàtrzwspólno-
towà dostaw´ towarów, w przypadku gdy:

1) towary sà instalowane lub montowane, z prób-
nym uruchomieniem lub bez niego, dla których
miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2
jest terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝
terytorium kraju, je˝eli towary te sà przemieszcza-
ne przez tego podatnika dokonujàcego ich dosta-
wy lub na jego rzecz;

2) przemieszczenie towarów nast´puje w ramach
sprzeda˝y wysy∏kowej z terytorium kraju; 

3) towary sà przemieszczane na pok∏adach statków,
samolotów lub pociàgów w trakcie transportu pa-
sa˝erskiego wykonywanego na terytorium Wspól-
noty z przeznaczeniem dokonania ich dostawy
przez tego podatnika na pok∏adach tych pojazdów;

4) towary majà byç przedmiotem eksportu towarów
przez tego podatnika, pod warunkiem ˝e podatnik
posiada dokument celny potwierdzajàcy rozpocz´-
cie procedury wywozu na terytorium kraju, je˝eli
wywóz z terytorium Wspólnoty jest potwierdzany
przez urzàd celny wyjÊcia na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium kraju;

5) towary majà byç przedmiotem wewnàtrzwspólno-
towej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1
i 2, dokonanej przez tego podatnika, je˝eli prze-
mieszczenie towarów nast´puje na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, do którego dokonywana
jest ta wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów;
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6) na towarach majà zostaç wykonane us∏ugi na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ tery-
torium kraju, na rzecz tego podatnika, pod warun-
kiem ˝e towary po wykonaniu tych us∏ug zostanà
z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;

7) towary majà byç czasowo u˝ywane na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium
kraju, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 24 miesiàce,
w celu Êwiadczenia us∏ug przez tego podatnika; 

8) towary majà byç czasowo u˝ywane przez tego po-
datnika na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego in-
nym ni˝ terytorium kraju, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez 24 miesiàce, pod warunkiem ˝e import ta-
kich towarów z terytorium paƒstwa trzeciego
z uwagi na ich przywóz czasowy by∏by zwolniony
od c∏a. 

5. W przypadku gdy ustanà okolicznoÊci, o których
mowa w ust. 4, przemieszczenie towarów uznaje si´
za wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ towarów.

6. Wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów wy-
st´puje, je˝eli dokonujàcym dostawy jest podatnik,
o którym mowa w art. 15, który zg∏osi∏ zamiar dokony-
wania wewnàtrzwspólnotowych dostaw towarów i zo-
sta∏ zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie
z art. 97, z zastrze˝eniem ust. 7.

7. Wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów wy-
st´puje równie˝ wówczas, gdy dokonujàcymi dostawy
towarów sà inne ni˝ wymienione w ust. 6 podmioty, je-
˝eli przedmiotem dostawy sà nowe Êrodki transportu.

8. Za wewnàtrzwspólnotowà dostaw´ towarów
nie uznaje si´ dostawy towarów, o których mowa
w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18.

Rozdzia∏ 4

Opodatkowanie przy likwidacji dzia∏alnoÊci spó∏ki
i zaprzestaniu dzia∏alnoÊci przez osob´ fizycznà

Art. 14. 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegajà
towary w∏asnej produkcji i towary, które po nabyciu
nie by∏y przedmiotem dostawy towarów, w przypad-
ku:

1) rozwiàzania spó∏ki cywilnej lub handlowej niema-
jàcej osobowoÊci prawnej;

2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa
w art. 15, b´dàcego osobà fizycznà wykonywania
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu, obo-
wiàzanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zg∏osze-
nia zaprzestania dzia∏alnoÊci naczelnikowi urz´du
skarbowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podatników
zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, b´dà-
cy osobà fizycznà nie wykonywa∏ czynnoÊci podlega-
jàcych opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesi´cy.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si´ do towarów, w sto-
sunku do których przys∏ugiwa∏o prawo do obni˝enia
kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczone-
go.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, po-
datnicy sà obowiàzani sporzàdziç spis z natury towa-
rów na dzieƒ rozwiàzania spó∏ki lub zaprzestania wy-
konywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu,
zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy sà obowià-
zani:

1) sporzàdziç spis z natury w terminie 14 dni, liczàc
od dnia rozwiàzania spó∏ki lub zaprzestania wyko-
nywania czynnoÊci podlegajàcych opodatkowa-
niu, oraz 

2) zawiadomiç o dokonanym spisie z natury, o usta-
lonej wartoÊci i o kwocie podatku nale˝nego na-
czelnika urz´du skarbowego w terminie 7 dni, li-
czàc od dnia zakoƒczenia tego spisu.

6. Obowiàzek podatkowy w przypadku, o którym
mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w którym powinien
byç sporzàdzony spis z natury, nie póêniej jednak ni˝
14. dnia, liczàc od dnia rozwiàzania spó∏ki lub zaprze-
stania wykonywania czynnoÊci podlegajàcych opodat-
kowaniu.

7. Dostawa towarów dokonywana przez by∏ych
wspólników spó∏ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
której przedmiotem sà towary obj´te spisem z natury,
podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesi´-
cy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem
rozliczenia podatku od towarów obj´tych spisem z na-
tury.

8. Podstawà opodatkowania jest wartoÊç towarów
podlegajàcych spisowi z natury, ustalona zgodnie
z art. 29 ust. 10.

9. W przypadku gdy w rozliczeniu podatku za
okres, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy, o któ-
rym mowa w ust. 6, kwota podatku naliczonego jest
wy˝sza od kwoty podatku nale˝nego, podatnikowi
przys∏uguje prawo zwrotu z urz´du skarbowego ró˝ni-
cy podatku. Przepisy art. 87 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

10. Do rozliczenia podatku od towarów obj´tych
spisem z natury przepisy art. 99 stosuje si´ odpowied-
nio.

DZIA¸ III

Podatnicy i p∏atnicy

Art. 15. 1. Podatnikami sà osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz
osoby fizyczne, wykonujàce samodzielnie dzia∏alnoÊç
gospodarczà, o której mowa w ust. 2, bez wzgl´du na
cel lub rezultat takiej dzia∏alnoÊci. 

2. Dzia∏alnoÊç gospodarcza obejmuje wszelkà dzia-
∏alnoÊç producentów, handlowców lub us∏ugodaw-
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ców, w tym podmiotów pozyskujàcych zasoby natu-
ralne oraz rolników, a tak˝e dzia∏alnoÊç osób wykonu-
jàcych wolne zawody, równie˝ wówczas, gdy czyn-
noÊç zosta∏a wykonana jednorazowo w okoliczno-
Êciach wskazujàcych na zamiar wykonywania czynno-
Êci w sposób cz´stotliwy. Dzia∏alnoÊç gospodarcza
obejmuje równie˝ czynnoÊci polegajàce na wykorzy-
stywaniu towarów lub wartoÊci niematerialnych
i prawnych w sposób ciàg∏y dla celów zarobkowych.

3. Za wykonywanà samodzielnie dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, o której mowa w ust. 1, nie uznaje si´ czyn-
noÊci:

1) z tytu∏u których przychody zosta∏y wymienione
w art. 12 ust. 1—6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póên. zm.3));

2) wykonywanych przez osob´ fizycznà na podsta-
wie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej
umowy o Êwiadczenie us∏ug, do której zgodnie
z Kodeksem cywilnym stosuje si´ przepisy doty-
czàce umowy zlecenia, albo umowy o dzie∏o, je˝e-
li umow´ takà zawar∏a z pracodawcà, z którym po-
zostaje w stosunku pracy, lub je˝eli w ramach ta-
kiej umowy wykonuje prac´ na rzecz pracodawcy,
z którym pozostaje w stosunku pracy;

3) z tytu∏u których przychody zosta∏y wymienione
w art. 13 pkt 2—8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, je˝e-
li z tytu∏u wykonania tych czynnoÊci osoby te sà
zwiàzane ze zlecajàcym wykonanie tych czynnoÊci
prawnymi wi´zami tworzàcymi stosunek prawny
pomi´dzy zlecajàcym wykonanie czynnoÊci i wy-
konujàcym zlecane czynnoÊci co do warunków
wykonywania tych czynnoÊci, wynagrodzenia
i odpowiedzialnoÊci zlecajàcego wykonanie tych
czynnoÊci.

4. W przypadku osób fizycznych prowadzàcych
wy∏àcznie gospodarstwo rolne, leÊne lub rybackie za
podatnika uwa˝a si´ osob´, która z∏o˝y zg∏oszenie re-
jestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do osób
fizycznych prowadzàcych wy∏àcznie dzia∏alnoÊç rolni-
czà w innych ni˝ wymienione w ust. 4 przypadkach.

6. Nie uznaje si´ za podatnika organów w∏adzy pu-
blicznej oraz urz´dów obs∏ugujàcych te organy w za-
kresie realizowanych zadaƒ na∏o˝onych odr´bnymi
przepisami prawa, dla realizacji których zosta∏y one
powo∏ane, z wy∏àczeniem czynnoÊci wykonywanych
na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

7. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, nieposiada-
jàcy siedziby, sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alno-
Êci lub sta∏ego miejsca zamieszkania na terytorium
kraju, podlegajàcy obowiàzkowi zarejestrowania si´
jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96
ust. 4, sà obowiàzani ustanowiç przedstawiciela po-
datkowego.

8. Przedstawicielem podatkowym mo˝e byç osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemajàca oso-
bowoÊci prawnej, posiadajàce siedzib´ na terytorium
kraju, lub osoba fizyczna posiadajàca sta∏e miejsce za-
mieszkania na terytorium kraju.

9. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie
z podatnikiem za zobowiàzanie podatkowe podatnika,
którego reprezentuje.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli dodatkowe warunki, jakie musi spe∏niaç
podmiot, który mo˝e byç ustanowiony przedsta-
wicielem podatkowym, tryb ustanawiania przed-
stawiciela podatkowego, a tak˝e czynnoÊci, jakie
mo˝e on wykonywaç,

2) mo˝e okreÊliç przypadki, w których nie ma ko-
niecznoÊci ustanawiania przedstawiciela podatko-
wego

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawi-
d∏owego rozliczenia podatku przez podmioty niepo-
siadajàce siedziby, sta∏ego miejsca prowadzenia
dzia∏alnoÊci lub sta∏ego miejsca zamieszkania na te-
rytorium kraju.

Art. 16. Podatnikami sà równie˝ osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci praw-
nej oraz osoby fizyczne, nieb´dàce podatnikami, o któ-
rych mowa w art. 15, je˝eli dokonujà wewnàtrzwspól-
notowej dostawy nowych Êrodków transportu, w przy-
padku gdy okolicznoÊci nie wskazujà na zamiar wyko-
nywania tej czynnoÊci w sposób cz´stotliwy.

Art. 17. 1. Podatnikami sà równie˝ osoby prawne,
jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci praw-
nej oraz osoby fizyczne:

1) na których cià˝y obowiàzek uiszczenia c∏a, rów-
nie˝ w przypadku, gdy na podstawie przepisów
celnych importowany towar jest zwolniony od c∏a
albo c∏o na towar zosta∏o zawieszone, w cz´Êci lub
w ca∏oÊci, albo zastosowano preferencyjnà, obni-
˝onà lub zerowà stawk´ celnà;

2) uprawnione do korzystania z procedury celnej
obejmujàcej uszlachetnianie czynne, odpraw´
czasowà, przetwarzanie pod kontrolà celnà, w tym

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3030 — Poz. 535

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. 



równie˝ osoby, na które, zgodnie z odr´bnymi
przepisami, zosta∏y przeniesione prawa i obowiàz-
ki zwiàzane z tymi procedurami;

3) dokonujàce wewnàtrzwspólnotowego nabycia to-
warów;

4) b´dàce us∏ugobiorcami us∏ug Êwiadczonych przez
podatników posiadajàcych siedzib´ lub miejsce
zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

5) nabywajàce towary, je˝eli dokonujàcym ich dosta-
wy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadajà-
cy siedziby, sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏al-
noÊci lub sta∏ego miejsca zamieszkania na teryto-
rium kraju, z zastrze˝eniem art. 135—138; 

6) obowiàzane do zap∏aty podatku na podstawie
art. 42 ust. 8 lub ust. 10.

2. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje si´ w przy-
padku us∏ug i towarów, od których podatek nale˝ny
zosta∏ rozliczony przez us∏ugodawc´ lub dokonujàce-
go dostawy towarów na terytorium kraju, z wy∏àcze-
niem us∏ug okreÊlonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28
ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w ka˝dym przypadku podat-
nikiem jest us∏ugobiorca.

3. W przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3
przepis ust. 1 pkt 4 stosuje si´, je˝eli us∏ugobiorcà jest
podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadajàcy sie-
dzib´, sta∏e miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci lub sta-
∏e miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

4. W przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3,
4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje si´, je˝eli us∏ugo-
biorcà jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT
UE, zgodnie z art. 97.

5. Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje si´, je˝eli nabywcà
jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadajàcy
siedzib´, sta∏e miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci lub
sta∏e miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo
osoba prawna nieb´dàca podatnikiem, o którym mo-
wa w art. 15, posiadajàca siedzib´ na terytorium kra-
ju, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje si´, je˝eli dosta-
wa towarów dokonywana jest w ramach sprzeda˝y
wysy∏kowej na terytorium kraju.

Art. 18. Organy egzekucyjne okreÊlone w ustawie
z dnia 17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968,
z póên. zm.4)) oraz komornicy sàdowi wykonujàcy
czynnoÊci egzekucyjne w rozumieniu przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego sà p∏atnikami podat-
ku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, to-

warów b´dàcych w∏asnoÊcià d∏u˝nika lub posiada-
nych przez niego z naruszeniem obowiàzujàcych
przepisów.

DZIA¸ IV

Obowiàzek podatkowy

Rozdzia∏ 1

Zasady ogólne

Art. 19. 1. Obowiàzek podatkowy powstaje z chwi-
là wydania towaru lub wykonania us∏ugi, z zastrze˝e-
niem ust. 2—21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2. Je˝eli podatnik wysy∏a towar nabywcy lub
wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiàzek po-
datkowy powstaje z chwilà wydania towaru jednej
z tych osób. 

3. Je˝eli podatnik wydaje towar podmiotowi,
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowiàzek po-
datkowy powstaje z chwilà otrzymania przez podatni-
ka zap∏aty za wydany towar, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 30 dni, liczàc od dnia wykonania us∏ugi
przez ten podmiot.

4. Je˝eli dostawa towaru lub wykonanie us∏ugi po-
winny byç potwierdzone fakturà, obowiàzek podatko-
wy powstaje z chwilà wystawienia faktury, nie póêniej
jednak ni˝ w 7. dniu, liczàc od dnia wydania towaru
lub wykonania us∏ugi.

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio do faktur
za cz´Êciowe wykonanie us∏ugi.

6. W eksporcie towarów obowiàzek podatkowy po-
wstaje z chwilà potwierdzenia przez urzàd celny wyj-
Êcia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. 

7. Obowiàzek podatkowy w imporcie towarów po-
wstaje z chwilà powstania d∏ugu celnego, z zastrze˝e-
niem ust. 8 i 9.

8. W przypadku obj´cia towarów procedurà celnà:
uszlachetniania czynnego w systemie ce∏ zwrotnych,
odprawy czasowej z cz´Êciowym zwolnieniem od na-
le˝noÊci celnych przywozowych, przetwarzania pod
kontrolà celnà — obowiàzek podatkowy z tytu∏u im-
portu towarów powstaje z chwilà obj´cia towarów tà
procedurà.

9. Je˝eli import towarów obj´ty jest procedurà cel-
nà: sk∏adu celnego, odprawy czasowej z ca∏kowitym
zwolnieniem od nale˝noÊci celnych przywozowych,
uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeƒ, tran-
zytu, a od towarów tych pobierane sà op∏aty wyrów-
nawcze lub op∏aty o podobnym charakterze i nie po-
wstaje jednoczeÊnie d∏ug celny — obowiàzek podatko-
wy powstaje z chwilà wymagalnoÊci tych op∏at.

10. W przypadku dostawy towarów, której przed-
miotem sà lokale i budynki, obowiàzek podatkowy po-
wstaje z chwilà otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty,
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nie póêniej jednak ni˝ 30. dnia, liczàc od dnia wydania,
z zastrze˝eniem ust. 13 pkt 10 i 11.

11. Je˝eli przed wydaniem towaru lub wykona-
niem us∏ugi otrzymano cz´Êç nale˝noÊci, w szczegól-
noÊci: przedp∏at´, zaliczk´, zadatek, rat´, obowiàzek
podatkowy powstaje z chwilà jej otrzymania w tej cz´-
Êci. 

12. Przepis ust. 11 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku eksportu towarów, je˝eli otrzymano co naj-
mniej 50 % ceny oraz gdy:

1) wywóz towarów nastàpi w ciàgu 6 miesi´cy, liczàc
od dnia otrzymania tej cz´Êci nale˝noÊci;

2) eksporter przedstawi∏ w urz´dzie skarbowym za-
bezpieczenie majàtkowe kwoty zwrotu ró˝nicy po-
datku, o której mowa w art. 87 ust. 2.

13. Obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà:

1) up∏ywu terminu p∏atnoÊci, je˝eli zosta∏ on okreÊlo-
ny w umowie w∏aÊciwej dla rozliczeƒ z tytu∏u:

a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu
przewodowego,

b) Êwiadczenia us∏ug telekomunikacyjnych i ra-
diokomunikacyjnych, z zastrze˝eniem ust. 18,

c) Êwiadczenia us∏ug wymienionych w poz. 138
i poz. 153 za∏àcznika nr 3 do ustawy;

2) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty, nie póêniej
jednak ni˝ 30. dnia, liczàc od dnia wykonania
us∏ug:

a) transportu osób i ∏adunków kolejami, taborem
samochodowym, statkami pe∏nomorskimi,
Êrodkami transportu ˝eglugi Êródlàdowej
i przybrze˝nej, promami, samolotami i Êmi-
g∏owcami,

b) spedycyjnych i prze∏adunkowych,

c) w portach morskich i handlowych,

d) budowlanych lub budowlano-monta˝owych;

3) wystawienia faktury lub otrzymania ca∏oÊci lub
cz´Êci zap∏aty z tytu∏u dostawy gazet, magazynów,
czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksià˝ek
(PKWiU ex 22.11) — z wy∏àczeniem ksià˝ek adre-
sowych o zasi´gu krajowym, regionalnym i lokal-
nym, 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, liczàc od dnia wydania tych towarów;
je˝eli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wy-
dawnictw, obowiàzek podatkowy powstaje z chwi-
là wystawienia faktury dokumentujàcej faktycznà
dostaw´, nie póêniej ni˝ po up∏ywie 120 dni, liczàc
od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw;

4) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty, nie póêniej
jednak ni˝ z up∏ywem terminu p∏atnoÊci okreÊlo-
nego w umowie lub fakturze — z tytu∏u Êwiadcze-
nia na terytorium kraju us∏ug najmu, dzier˝awy,

leasingu lub us∏ug o podobnym charakterze, a tak-
˝e us∏ug ochrony osób oraz us∏ug ochrony, dozo-
ru i przechowywania mienia, us∏ug w zakresie po-
Êrednictwa ubezpieczeniowego oraz us∏ug sta∏ej
obs∏ugi prawnej i biurowej;

5) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty — z tytu∏u
dostawy z∏omu stalowego i ˝eliwnego, z∏omu me-
tali nie˝elaznych, z wy∏àczeniem z∏omu metali
szlachetnych:

a) niewsadowego, nie póêniej jednak ni˝ 20. dnia,
liczàc od dnia wysy∏ki z∏omu do jednostki, któ-
ra zgodnie z umowà dokonuje kwalifikacji jako-
Êci,

b) wsadowego, nie póêniej jednak ni˝ 30. dnia, li-
czàc od dnia wysy∏ki z∏omu;

6) otrzymania zap∏aty — w przypadku dostawy wy-
sy∏kowej dokonywanej za zaliczeniem poczto-
wym;

7) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty, nie póêniej
jednak ni˝ z dniem wystawienia faktury — z tytu∏u
us∏ug komunikacji miejskiej;

8) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty — z tytu∏u
us∏ug polegajàcych na drukowaniu gazet, maga-
zynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksià-
˝ek (PKWiU ex 22.11) — z wy∏àczeniem ksià˝ek ad-
resowych o zasi´gu krajowym, regionalnym i lo-
kalnym, ksià˝ek telefonicznych, teleksów i telefak-
sów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek,
oznaczonych stosowanymi na podstawie odr´b-
nych przepisów symbolami ISBN i ISSN, nie póê-
niej jednak ni˝ 90. dnia, liczàc od dnia wykonania
us∏ugi;

9) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty, nie póêniej
jednak ni˝ z up∏ywem terminu p∏atnoÊci okreÊlo-
nego w umowie lub fakturze — z tytu∏u Êwiadcze-
nia na terytorium kraju us∏ug, o których mowa
w art. 27 ust. 4 pkt 1;

10) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci wk∏adu budowlane-
go lub mieszkaniowego, nie póêniej jednak ni˝
z chwilà ustanowienia spó∏dzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowie-
nia spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do lo-
kalu, lub przekszta∏cenia spó∏dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó∏-
dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu, lub usta-
nowienia odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego
lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania al-
bo przeniesienia w∏asnoÊci lokalu lub w∏asnoÊci
domów jednorodzinnych w przypadku czynnoÊci:

a) ustanowienia na rzecz cz∏onka spó∏dzielni
mieszkaniowej spó∏dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowie-
nia na rzecz cz∏onka spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu, lub ustanowienia na
rzecz cz∏onka odr´bnej w∏asnoÊci lokalu miesz-
kalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub
przeniesienia w∏asnoÊci lokalu w rozumieniu
przepisów o spó∏dzielniach mieszkaniowych,
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b) przeniesienia na rzecz cz∏onka spó∏dzielni
mieszkaniowej w∏asnoÊci domu jednorodzinne-
go w rozumieniu przepisów o spó∏dzielniach
mieszkaniowych;

11) otrzymania ca∏oÊci lub cz´Êci zap∏aty, nie póêniej
ni˝ z up∏ywem terminu p∏atnoÊci — z tytu∏u czyn-
noÊci wykonywanych na rzecz cz∏onków spó∏dziel-
ni, którym przys∏ugujà spó∏dzielcze prawa do lo-
kali, cz∏onków spó∏dzielni b´dàcych w∏aÊcicielami
lokali lub na rzecz w∏aÊcicieli lokali, nieb´dàcych
cz∏onkami spó∏dzielni, za które sà pobierane op∏a-
ty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

14. Przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje si´ równie˝ do
us∏ug przyjmowanych cz´Êciowo, których odbiór jest
dokonywany na podstawie protoko∏ów zdawczo-od-
biorczych.

15. W przypadkach okreÊlonych w ust. 10, 13
pkt 2—5 i 7—11 otrzymanie cz´Êci zap∏aty (ceny) lub
cz´Êci wk∏adu budowlanego i mieszkaniowego powo-
duje powstanie obowiàzku podatkowego w tej cz´Êci. 

16. W przypadku czynnoÊci, o których mowa
w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, obowiàzek podatkowy po-
wstaje zgodnie z ust. 1—5.

17. W przypadku dokonywania dostawy towarów
za poÊrednictwem automatów obowiàzek podatkowy
powstaje z chwilà wyj´cia pieni´dzy lub ˝etonów z au-
tomatów, nie póêniej jednak ni˝ w ostatnim dniu mie-
siàca.

18. Przy Êwiadczeniu us∏ug telekomunikacyjnych
obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà sprzeda˝y ˝e-
tonów, kart telefonicznych lub innych jednostek
uprawniajàcych do korzystania z us∏ug telekomunika-
cyjnych w systemie przedp∏aconym, w przypadku gdy
us∏uga jest realizowana przy u˝yciu odpowiednio ˝e-
tonów, kart lub innych jednostek.

19. Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2,
4 i 7—9 oraz ust. 14—16 stosuje si´ odpowiednio do
importu us∏ug.

20. Przepisy ust. 1—4, 11, 13 pkt 1 lit. a, pkt 3 i 5
oraz ust. 16 i 17 stosuje si´ odpowiednio do dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

21. Obowiàzek podatkowy z tytu∏u nale˝nych na
podstawie odr´bnych przepisów dotacji, subwencji
i innych dop∏at o podobnym charakterze powstaje
z chwilà uznania rachunku bankowego podatnika.
W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika
zaliczkà z tytu∏u dotacji, subwencji i innych dop∏at
o podobnym charakterze obowiàzek podatkowy po-
wstaje w tej cz´Êci.

22. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, póêniej-
sze ni˝ wymienione w ust. 1—21 oraz w art. 20 i art. 21

terminy powstania obowiàzku podatkowego, uwzgl´d-
niajàc specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci,
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi to-
warami oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia∏ 2

Obowiàzek podatkowy w wewnàtrzwspólnotowej
dostawie towarów i w wewnàtrzwspólnotowym

nabyciu towarów

Art. 20. 1. W wewnàtrzwspólnotowej dostawie to-
warów obowiàzek podatkowy powstaje 15. dnia mie-
siàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym dokonano
dostawy towarów, z zastrze˝eniem ust. 2—4. 

2. W przypadku gdy przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawi∏ faktur´,
obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà wystawienia
faktury.

3. Je˝eli przed dokonaniem dostawy, o której mo-
wa w ust. 1, otrzymano ca∏oÊç lub cz´Êç ceny, obowià-
zek podatkowy powstaje z chwilà wystawienia faktury
potwierdzajàcej otrzymanie ca∏oÊci lub cz´Êci ceny.
Art. 19 ust. 12 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5,
obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà ustania oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 13 ust. 4.

5. W wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów
obowiàzek podatkowy powstaje 15. dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym dokonano dosta-
wy towaru b´dàcego przedmiotem wewnàtrzwspól-
notowego nabycia, z zastrze˝eniem ust. 6—9.

6. W przypadku gdy przed terminem, o którym
mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartoÊci dodanej
wystawi∏ faktur´, obowiàzek podatkowy powstaje
z chwilà wystawienia faktury.

7. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do faktur
wystawianych przez podatnika podatku od wartoÊci
dodanej potwierdzajàcych otrzymanie przez niego od
podatnika ca∏oÊci lub cz´Êci nale˝noÊci przed dokona-
niem dostawy towaru b´dàcego przedmiotem we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia towarów na teryto-
rium kraju.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2,
obowiàzek podatkowy powstaje z chwilà ustania oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 12 ust. 1.

9. W przypadku wewnàtrzwspólnotowego nabycia
nowych Êrodków transportu obowiàzek podatkowy
powstaje z chwilà otrzymania tych towarów, nie póê-
niej jednak ni˝ z chwilà wystawienia faktury przez po-
datnika podatku od wartoÊci dodanej. 

Rozdzia∏ 3

Obowiàzek podatkowy u ma∏ych podatników

Art. 21. 1. Ma∏y podatnik mo˝e wybraç metod´
rozliczeƒ polegajàcà na tym, ˝e obowiàzek podatkowy
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powstaje z dniem uregulowania ca∏oÊci lub cz´Êci na-
le˝noÊci, nie póêniej ni˝ 90. dnia, liczàc od dnia wyda-
nia towaru lub wykonania us∏ugi, z zastrze˝eniem
ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
naczelnika urz´du skarbowego w terminie do koƒca
miesiàca poprzedzajàcego okres, za który b´dzie sto-
sowa∏ t´ metod´, zwanà dalej „metodà kasowà”. Ure-
gulowanie nale˝noÊci w cz´Êci powoduje powstanie
obowiàzku podatkowego w tej cz´Êci.

2. W zakresie czynnoÊci, w stosunku do których
obowiàzek podatkowy powsta∏ przed okresem, za któ-
ry podatnik rozlicza si´ metodà kasowà, obowiàzek
podatkowy nie powstaje w terminie okreÊlonym na
podstawie ust. 1.

3. Ma∏y podatnik mo˝e zrezygnowaç z metody ka-
sowej, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 12 miesi´-
cy, w trakcie których rozlicza∏ si´ tà metodà, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urz´-
du skarbowego, w terminie do koƒca kwarta∏u, w któ-
rym stosowa∏ t´ metod´.

4. Ma∏y podatnik traci prawo do rozliczania podat-
ku metodà kasowà, poczàwszy od rozliczenia za mie-
siàc nast´pujàcy po kwartale, w którym przekroczy∏
kwot´ okreÊlonà w art. 2 pkt 25. 

5. W przypadku podatnika, który zrezygnowa∏
z metody kasowej lub utraci∏ prawo do stosowania tej
metody, obowiàzek podatkowy w stosunku do czyn-
noÊci wykonanych w okresie, kiedy podatnik stosowa∏
t´ metod´, powstaje w terminie okreÊlonym w ust. 1.

6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14
ust. 6, art. 19 ust. 6—9, 12 i 17—21 oraz art. 20.

DZIA¸ V

Miejsce Êwiadczenia

Rozdzia∏ 1

Miejsce Êwiadczenia przy dostawie towarów

Art. 22. 1. Miejscem dostawy towarów jest w przy-
padku:

1) towarów wysy∏anych lub transportowanych przez
dokonujàcego ich dostawy, ich nabywc´ lub przez
osob´ trzecià — miejsce, w którym towary znajdu-
jà si´ w momencie rozpocz´cia wysy∏ki lub trans-
portu do nabywcy;

2) towarów, które sà instalowane lub montowane,
z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez do-
konujàcego ich dostawy lub przez podmiot dzia∏a-
jàcy na jego rzecz — miejsce, w którym towary sà
instalowane lub montowane; nie uznaje si´ za in-
stalacj´ lub monta˝ prostych czynnoÊci umo˝liwia-
jàcych funkcjonowanie montowanego lub instalo-
wanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) towarów niewysy∏anych ani nietransportowanych
— miejsce, w którym towary znajdujà si´ w mo-
mencie dostawy; 

4) dostawy towarów na pok∏adach statków, samolo-
tów lub pociàgów w trakcie cz´Êci transportu pa-
sa˝erów wykonywanej na terytorium Wspólnoty
— miejsce rozpocz´cia transportu pasa˝erów.

2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje do-
stawy tego samego towaru w ten sposób, ˝e pierwszy
z nich wydaje ten towar bezpoÊrednio ostatniemu
w kolejnoÊci nabywcy, przy czym towar ten jest wysy-
∏any lub transportowany, to wysy∏ka lub transport te-
go towaru jest przyporzàdkowana tylko jednej dosta-
wie; je˝eli towar jest wysy∏any lub transportowany
przez nabywc´, który dokonuje równie˝ jego dostawy,
przyjmuje si´, ˝e wysy∏ka lub transport jest przypo-
rzàdkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy,
chyba ˝e nabywca ten udowodni, ˝e wysy∏k´ lub
transport towaru nale˝y zgodnie z zawartymi przez
niego warunkami dostawy przyporzàdkowaç jego do-
stawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostaw´
towarów, która:

1) poprzedza wysy∏k´ lub transport towarów, uznaje
si´ za dokonanà w miejscu rozpocz´cia wysy∏ki
lub transportu towarów;

2) nast´puje po wysy∏ce lub transporcie towarów,
uznaje si´ za dokonanà w miejscu zakoƒczenia wy-
sy∏ki lub transportu towarów.

4. W przypadku gdy miejscem rozpocz´cia wysy∏ki
lub transportu towarów jest terytorium paƒstwa trze-
ciego, dostaw´ towarów dokonywanà przez podatni-
ka, który równie˝ jest podatnikiem z tytu∏u importu
tych towarów, uwa˝a si´ za dokonanà na terytorium
kraju.

5. Na potrzeby okreÊlenia miejsca Êwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4:

1) przez cz´Êç transportu pasa˝erów wykonanà na
terytorium Wspólnoty rozumie si´ cz´Êç transpor-
tu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium
paƒstwa trzeciego, od miejsca rozpocz´cia trans-
portu pasa˝erów do miejsca zakoƒczenia trans-
portu pasa˝erów;

2) przez miejsce rozpocz´cia transportu pasa˝erów
rozumie si´ przewidziane pierwsze na terytorium
Wspólnoty miejsce przyj´cia pasa˝erów na po-
k∏ad, w tym równie˝ po odcinku podró˝y poza te-
rytorium Wspólnoty;

3) przez miejsce zakoƒczenia transportu pasa˝erów
rozumie si´ przewidziane ostatnie na terytorium
Wspólnoty miejsce zejÊcia z pok∏adu pasa˝erów,
którzy zostali na niego przyj´ci na terytorium
Wspólnoty, w tym równie˝ przed odcinkiem po-
dró˝y poza terytorium Wspólnoty; 

4) w przypadku podró˝y w obie strony, odcinek po-
wrotny transportu uznaje si´ za transport oddzielny.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç rodzaje

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3034 — Poz. 535



dokumentów lub wzór dokumentu, na podstawie któ-
rych wysy∏k´ lub transport towarów przyporzàdkowu-
je si´ zgodnie z ust. 2 danej dostawie towarów,
uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ dokumentowania okreÊlonego rodzaju
wysy∏ki lub transportu towarów;

2) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci roz-
liczania podatku;

3) stosowane techniki rozliczeƒ.

Art. 23. 1. W przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej z te-
rytorium kraju dostaw´ towarów uznaje si´ za doko-
nanà na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego przezna-
czenia dla wysy∏anych lub transportowanych towa-
rów, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej z teryto-
rium kraju dostaw´ towarów uznaje si´ za dokonanà
na terytorium kraju, je˝eli ca∏kowita wartoÊç towarów
innych ni˝ wyroby akcyzowe zharmonizowane wysy-
∏anych lub transportowanych do tego samego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego w ramach sprzeda˝y wysy∏ko-
wej z terytorium kraju, pomniejszona o kwot´ podat-
ku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty
wyra˝onej w z∏otych, odpowiadajàcej kwocie ustalo-
nej przez paƒstwo cz∏onkowskie przeznaczenia dla wy-
sy∏anych lub transportowanych towarów.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ pod warunkiem, ˝e ca∏-
kowita wartoÊç towarów innych ni˝ wyroby akcyzowe
zharmonizowane wysy∏anych lub transportowanych
do tego samego paƒstwa cz∏onkowskiego w ramach
sprzeda˝y wysy∏kowej z terytorium kraju, pomniejszo-
na o kwot´ podatku, nie przekroczy∏a w poprzednim
roku podatkowym kwoty wyra˝onej w z∏otych odpo-
wiadajàcej kwocie ustalonej przez paƒstwo cz∏onkow-
skie przeznaczenia dla wysy∏anych lub transportowa-
nych towarów.

4. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mo-
wa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia dla wysy∏a-
nych lub transportowanych towarów obowiàzuje, po-
czàwszy od dostawy nast´pujàcej po dostawie, w któ-
rej przekroczono t´ kwot´.

5. Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2,
mogà wybraç miejsce opodatkowania okreÊlone
w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia
naczelnika urz´du skarbowego o skorzystaniu z tego
wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy paƒstwa cz∏on-
kowskiego lub nazw paƒstw cz∏onkowskich, których
zawiadomienie to dotyczy.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, sk∏a-
da si´ co najmniej na 30 dni przed datà dostawy, po-
czàwszy od której podatnik chce korzystaç z opcji,
o której mowa w ust. 5. 

7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towa-
rów po skorzystaniu z opcji, o której mowa w ust. 5,
podatnik jest obowiàzany przedstawiç naczelnikowi

urz´du skarbowego dokument potwierdzajàcy o za-
wiadomieniu w∏aÊciwego organu podatkowego w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim o zamiarze rozliczania
w tym paƒstwie cz∏onkowskim podatku od wartoÊci
dodanej od sprzeda˝y wysy∏kowej z terytorium kraju.

8. Opcja, o której mowa w ust. 5, obowiàzuje co
najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy doko-
nanej w trybie przewidzianym tà opcjà.

9. W przypadku gdy po up∏ywie okresu, o którym
mowa w ust. 8, podatnik rezygnuje z korzystania
z opcji, o której mowa w ust. 5, dla jednego lub wi´cej
paƒstw cz∏onkowskich, jest on obowiàzany przed datà
dostawy, poczàwszy od której rezygnuje z korzystania
z tej opcji, zawiadomiç na piÊmie naczelnika urz´du
skarbowego o tej rezygnacji.

10. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3,
dokonuje si´ wed∏ug Êredniego kursu waluty, w której,
w paƒstwie cz∏onkowskim przeznaczenia, kwoty te sà
ustalane, og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzieƒ roboczy paêdziernika poprzedniego ro-
ku podatkowego, w zaokràgleniu do 1 000 z∏.

11. Przepisów ust. 1—9 nie stosuje si´ do:

1) nowych Êrodków transportu;

2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

12. W przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej z teryto-
rium kraju, której przedmiotem sà wyroby akcyzowe
zharmonizowane, dostaw´ towarów uznaje si´ w ka˝-
dym przypadku za dokonanà na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego przeznaczenia.

13. Przepisów ust. 1—9 nie stosuje si´ równie˝ do
towarów opodatkowanych wed∏ug zasad okreÊlonych
w art. 120 ust. 4.

14. Warunkiem uznania sprzeda˝y wysy∏kowej
z terytorium kraju za sprzeda˝ dokonanà na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia jest posiada-
nie przez podatnika, przed z∏o˝eniem deklaracji podat-
kowej za dany miesiàc (kwarta∏), nast´pujàcych doku-
mentów, je˝eli dokumenty te ∏àcznie potwierdzajà do-
starczenie towarów do nabywcy znajdujàcego si´ na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia dla
wysy∏anych lub transportowanych towarów:

1) dokumentów przewozowych otrzymanych od
przewoênika (spedytora) odpowiedzialnego za
wywóz towarów z terytorium kraju — w przypad-
ku gdy przewóz towarów jest zlecany przez podat-
nika przewoênikowi; 

2) kopii faktury dostawy; 

3) dokumentów potwierdzajàcych odbiór towarów
poza terytorium kraju.

15. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa
w ust. 14, nie potwierdzajà jednoznacznie dostarcze-
nia towarów do nabywcy znajdujàcego si´ na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia dla wy-
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sy∏anych lub transportowanych towarów, dokumenta-
mi wskazujàcymi, ˝e wystàpi∏a sprzeda˝ wysy∏kowa
z terytorium kraju, mogà byç równie˝ inne dokumenty
otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dosta-
wie towarów, w szczególnoÊci:

1) korespondencja handlowa z nabywcà, w tym jego
zamówienie;

2) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ za towar, z wy-
jàtkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter
nieodp∏atny lub zobowiàzanie jest realizowane
w innej formie — w takim przypadku inny doku-
ment stwierdzajàcy wygaÊni´cie zobowiàzania.

16. Sprzeda˝ wysy∏kowa z terytorium kraju wyst´-
puje równie˝, je˝eli dla dokonania tej sprzeda˝y wysy-
∏ane lub transportowane z terytorium paƒstwa trzecie-
go towary zosta∏y sprowadzone na terytorium kraju
w ramach importu towarów.

17. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zawiado-
mienia, o którym mowa w ust. 5 i 9, uwzgl´dniajàc: 

1) koniecznoÊç prawid∏owej identyfikacji podatni-
ków;

2) wymagania zwiàzane z okreÊlonà na podstawie
odr´bnych przepisów wymianà informacji o doko-
nywanych dostawach w ramach sprzeda˝y wysy∏-
kowej z terytorium kraju;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 24. 1. W przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej na
terytorium kraju dostaw´ towarów uznaje si´ za doko-
nanà na terytorium kraju, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. W przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej na teryto-
rium kraju dostaw´ towarów uznaje si´ za dokonanà
poza terytorium kraju, je˝eli ca∏kowita wartoÊç towa-
rów innych ni˝ wyroby akcyzowe zharmonizowane,
wysy∏anych lub transportowanych z tego samego
paƒstwa cz∏onkowskiego na terytorium kraju, po-
mniejszona o kwot´ podatku od wartoÊci dodanej, jest
mniejsza lub równa w roku podatkowym od kwoty
wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równowartoÊci
35 000 euro. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ pod warunkiem, ˝e ca∏-
kowita wartoÊç towarów innych ni˝ wyroby akcyzowe
zharmonizowane, wysy∏anych lub transportowanych
z tego samego paƒstwa cz∏onkowskiego w ramach
sprzeda˝y wysy∏kowej na terytorium kraju, pomniej-
szona o kwot´ podatku od wartoÊci dodanej, nie prze-
kroczy∏a w poprzednim roku podatkowym kwoty wy-
ra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równowartoÊci
35 000 euro, obliczonej na ten poprzedni rok zgodnie
z ust. 13.

4. Podatnicy podatku od wartoÊci dodanej, do któ-
rych ma zastosowanie ust. 2, mogà wybraç miejsce
opodatkowania okreÊlone w ust. 1 pod warunkiem pi-
semnego zawiadomienia naczelnika urz´du skarbo-
wego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, sk∏a-
da si´ co najmniej na 30 dni przed datà dostawy, po-
czàwszy od której podatnik wybiera opcj´, o której
mowa w ust. 4. 

6. Opcja, o której mowa w ust. 4, obowiàzuje co
najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy doko-
nanej w trybie przewidzianym tà opcjà.

7. W przypadku gdy po up∏ywie okresu, o którym
mowa w ust. 6, podatnik rezygnuje z korzystania
z opcji, o której mowa w ust. 4, jest on obowiàzany za-
wiadomiç na piÊmie naczelnika urz´du skarbowego
o tej rezygnacji.

8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje si´ do: 

1) nowych Êrodków transportu;

2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

9. W przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej na teryto-
rium kraju, której przedmiotem sà wyroby akcyzowe
zharmonizowane, dostaw´ towarów uznaje si´
w ka˝dym przypadku za dokonanà na terytorium
kraju.

10. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje si´ równie˝ do:

1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opo-
datkowanych podatkiem od wartoÊci dodanej
w paƒstwie cz∏onkowskim rozpocz´cia transportu
lub wysy∏ki na zasadach odpowiadajàcych regula-
cjom zawartym w art. 120 ust. 4;

2) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, b´dà-
cych przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji)
w paƒstwie cz∏onkowskim rozpocz´cia transportu
lub wysy∏ki, je˝eli dostawa ich jest dokonywana
przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dosta-
wy tej zastosowano szczególne zasady opodatko-
wania podatkiem od wartoÊci dodanej obowiàzu-
jàce w paƒstwie cz∏onkowskim rozpocz´cia trans-
portu lub wysy∏ki, stosowane do dostaw towarów
dokonywanych przez organizatora aukcji (licyta-
cji), wy∏àczajàce uznanie dostawy towarów za
czynnoÊç odpowiadajàcà wewnàtrzwspólnotowej
dostawie towarów.

11. Przepis ust. 10 stosuje si´ pod warunkiem po-
siadania przez dokonujàcego dostawy towarów doku-
mentów jednoznacznie potwierdzajàcych dokonanie
tej dostawy na zasadach okreÊlonych w tych przepi-
sach.

12. Sprzeda˝ wysy∏kowa na terytorium kraju wy-
st´puje równie˝, je˝eli dla dokonania tej sprzeda˝y
wysy∏ane lub transportowane z terytorium paƒstwa
trzeciego towary zosta∏y zaimportowane na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium
kraju.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w terminie do
dnia 31 grudnia roku poprzedzajàcego rok podatkowy,
kwot´, o której mowa w ust. 2, obliczonà wed∏ug Êred-
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niego kursu euro og∏aszanego przez Narodowy Bank
Polski na pierwszy dzieƒ roboczy paêdziernika roku
poprzedzajàcego rok podatkowy, w zaokràgleniu do
1 000 z∏.

Rozdzia∏ 2

Miejsce Êwiadczenia przy wewnàtrzwspólnotowym
nabyciu towarów

Art. 25. 1. Wewnàtrzwspólnotowe nabycie towa-
rów uznaje si´ za dokonane na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, na którym towary znajdujà si´ w mo-
mencie zakoƒczenia ich wysy∏ki lub transportu.

2. Nie wy∏àczajàc zastosowania ust. 1 w przypad-
ku gdy nabywca, o którym mowa w art. 9 ust. 2, przy
wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów poda∏
numer przyznany mu przez dane paƒstwo cz∏onkow-
skie dla celów transakcji wewnàtrzwspólnotowych
inne ni˝ paƒstwo cz∏onkowskie, na którym towary
znajdujà si´ w momencie zakoƒczenia ich wysy∏ki
lub transportu, wewnàtrzwspólnotowe nabycie to-
warów uznaje si´ za dokonane równie˝ na teryto-
rium tego paƒstwa cz∏onkowskiego, chyba ˝e na-
bywca udowodni, ˝e wewnàtrzwspólnotowe nabycie
towarów:

1) zosta∏o opodatkowane na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, na którym towary znajdujà si´
w momencie zakoƒczenia ich wysy∏ki lub trans-
portu, lub

2) zosta∏o uznane za opodatkowane na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, na którym towary znaj-
dujà si´ w momencie zakoƒczenia ich wysy∏ki lub
transportu, ze wzgl´du na zastosowanie procedu-
ry uproszczonej w wewnàtrzwspólnotowej trans-
akcji trójstronnej, o której mowa w dziale XII. 

Art. 26. 1. W przypadku gdy nabywcà w wewnàtrz-
wspólnotowym nabyciu towarów jest:

1) podatnik — przepis art. 25 ust. 2 pkt 2 stosuje si´
pod warunkiem wykazania przez tego podatnika
w informacji podsumowujàcej, o której mowa
w art. 100 ust. 1, czynnoÊci w ramach transakcji
trójstronnej dokonywanych przez niego w zakre-
sie wewnàtrzwspólnotowych nabyç oraz we-
wnàtrzwspólnotowych dostaw towarów;

2) podatnik lub osoba prawna nieb´dàca podatni-
kiem, która nie poda∏a, zgodnie z art. 97 ust. 10,
numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej
kodem PL — wewnàtrzwspólnotowe nabycie to-
warów uznaje si´ za dokonane na terytorium kra-
ju, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´, je˝eli na-
bywca dla wewnàtrzwspólnotowego nabycia towa-
rów poda∏ numer przyznany mu na potrzeby tych
transakcji na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego in-
nym ni˝ terytorium kraju, o ile miejsce zakoƒczenia
wysy∏ki lub transportu towarów nie znajduje si´ na te-
rytorium kraju. 

Rozdzia∏ 3

Miejsce Êwiadczenia przy Êwiadczeniu us∏ug

Art. 27. 1. W przypadku Êwiadczenia us∏ug miej-
scem Êwiadczenia jest miejsce, gdzie Êwiadczàcy us∏u-
g´ posiada siedzib´, a w przypadku posiadania sta∏e-
go miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci, z którego Êwiad-
czy us∏ugi — miejsce, gdzie Êwiadczàcy us∏ug´ posia-
da sta∏e miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci; w przypad-
ku braku takiej siedziby lub sta∏ego miejsca prowadze-
nia dzia∏alnoÊci — miejsce sta∏ego zamieszkania, z za-
strze˝eniem ust. 2—6 i art. 28.

2. W przypadku Êwiadczenia:

1) us∏ug zwiàzanych z nieruchomoÊciami, w tym
us∏ug Êwiadczonych przez rzeczoznawców majàt-
kowych i poÊredników w obrocie nieruchomoÊcia-
mi oraz us∏ug przygotowywania i koordynowania
prac budowlanych, takich jak us∏ugi architektów
i nadzoru budowlanego — miejscem Êwiadczenia
us∏ug jest miejsce po∏o˝enia nieruchomoÊci;

2) us∏ug transportowych — miejscem Êwiadczenia
us∏ug jest miejsce, gdzie odbywa si´ transport,
z uwzgl´dnieniem pokonanych odleg∏oÊci, z za-
strze˝eniem art. 28;

3) us∏ug:

a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edu-
kacji lub rozrywki, 

b) pomocniczych do us∏ug transportowych, takich
jak za∏adunek, roz∏adunek, prze∏adunek i po-
dobne czynnoÊci,

c) wyceny majàtku rzeczowego ruchomego,

d) na ruchomym majàtku rzeczowym 

— miejscem Êwiadczenia us∏ug jest miejsce, gdzie
us∏ugi sà faktycznie Êwiadczone, z zastrze˝eniem
art. 28.

3. W przypadku gdy us∏ugi, o których mowa
w ust. 4, sà Êwiadczone na rzecz:

1) osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci praw-
nej, posiadajàcych siedzib´ lub miejsce zamiesz-
kania na terytorium paƒstwa trzeciego, lub 

2) podatników majàcych siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju
innym ni˝ kraj Êwiadczàcego us∏ug´ 

— miejscem Êwiadczenia tych us∏ug jest miejsce,
gdzie nabywca us∏ugi posiada siedzib´, sta∏e miejsce
prowadzenia dzia∏alnoÊci, dla którego dana us∏uga
jest Êwiadczona, a w przypadku braku sta∏ego miej-
sca prowadzenia dzia∏alnoÊci, sta∏y adres lub miejsce
zamieszkania.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ do us∏ug:

1) sprzeda˝y praw lub udzielania licencji i sublicen-
cji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, paten-
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tów, praw do znaków fabrycznych, handlowych,
oddania do u˝ywania wspólnego znaku towaro-
wego albo wspólnego znaku towarowego gwa-
rancyjnego, albo innych pokrewnych praw;

2) reklamy; 

3) prawniczych, rachunkowo-ksi´gowych, badania
rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i zarzàdza-
nia (PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostar-
czania informacji; architektonicznych i in˝ynier-
skich (PKWiU 74.2) — z zastrze˝eniem ust. 2 pkt 1;
t∏umaczeƒ;

4) bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych
∏àcznie z reasekuracjà, z wyjàtkiem wynajmu sej-
fów przez banki;

5) dostarczania (oddelegowania) personelu;

6) wynajmu, dzier˝awy lub innych o podobnym cha-
rakterze, których przedmiotem sà rzeczy ruchome,
z wyjàtkiem Êrodków transportu;

7) telekomunikacyjnych;

8) nadawczych radiowych i telewizyjnych; 

9) elektronicznych;

10) polegajàcych na zobowiàzaniu si´ do powstrzy-
mania si´ od dokonania czynnoÊci lub pos∏ugiwa-
nia si´ prawem, o których mowa w pkt 1—9 i 11;

11) agentów, poÊredników dzia∏ajàcych w imieniu i na
rzecz innej osoby, je˝eli uczestniczà w zapewnieniu
Êwiadczenia us∏ug, o których mowa w pkt 1—10.

5. W przypadku gdy us∏ugi elektroniczne sà Êwiad-
czone przez osob´ prawnà, jednostk´ organizacyjnà
niemajàcà osobowoÊci prawnej lub osob´ fizycznà,
która ma siedzib´ albo miejsce zamieszkania lub sta∏e
miejsce prowadzenia dzia∏alnoÊci poza terytorium
Wspólnoty, z którego Êwiadczy te us∏ugi na rzecz osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organiza-
cyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej, nieb´dà-
cych podatnikami podatku od wartoÊci dodanej lub
podatnikami, o których mowa w art. 15 i 16, majàcych
siedzib´ lub miejsce zamieszkania na terytorium
Wspólnoty, miejscem Êwiadczenia tych us∏ug jest
miejsce, gdzie nabywca posiada siedzib´ lub miejsce
zamieszkania.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do us∏ug,
o których mowa w ust. 4 pkt 7 i 8, je˝eli rzeczywiste
u˝ytkowanie i korzystanie z tych us∏ug ma miejsce na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, gdzie nabywca
posiada siedzib´ lub miejsce zamieszkania.

Art. 28. 1. W przypadku transportu towarów, które-
go rozpocz´cie i zakoƒczenie ma miejsce odpowied-
nio na terytorium dwóch ró˝nych paƒstw cz∏onkow-
skich, zwanego dalej „wewnàtrzwspólnotowà us∏ugà
transportu towarów”, miejscem Êwiadczenia us∏ugi
jest miejsce, gdzie transport towarów si´ rozpoczyna,
z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Wewnàtrzwspólnotowà us∏ugà transportu towa-
rów, o której mowa w ust. 1, jest równie˝ us∏uga trans-
portu, którego rozpocz´cie i zakoƒczenie ma miejsce
na terytorium jednego paƒstwa cz∏onkowskiego, je˝e-
li bezpoÊrednio jest zwiàzana z wewnàtrzwspólnoto-
wà us∏ugà transportu towarów.

3. W przypadku gdy nabywca us∏ugi, o której mo-
wa w ust. 1 i 2, poda∏ dla tej czynnoÊci Êwiadczàce-
mu wewnàtrzwspólnotowà us∏ug´ transportu towa-
rów numer, pod którym jest zidentyfikowany na po-
trzeby podatku lub podatku od wartoÊci dodanej na
terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ tery-
torium paƒstwa cz∏onkowskiego rozpocz´cia trans-
portu, miejscem Êwiadczenia us∏ugi jest terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, które wyda∏o nabywcy ten
numer.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ równie˝ odpowiednio
do us∏ug, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b,
je˝eli us∏ugi te sà bezpoÊrednio zwiàzane z wewnàtrz-
wspólnotowà us∏ugà transportu towarów.

5. W przypadku us∏ug:

1) poÊrednictwa i spedycji zwiàzanych bezpoÊrednio
z wewnàtrzwspólnotowymi us∏ugami transportu
towarów — miejscem Êwiadczenia tych us∏ug jest
miejsce, gdzie transport towarów si´ rozpoczyna,

2) wykonywanych przez poÊredników, dzia∏ajàcych
w imieniu i na rzecz osób trzecich, zwiàzanych
bezpoÊrednio z:

a) us∏ugami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3
lit. b — miejscem Êwiadczenia tych us∏ug jest
miejsce ich wykonania,

b) us∏ugami innymi ni˝ wymienione w pkt 1 i 2
lit. a oraz w art. 27 ust. 3 — miejscem Êwiad-
czenia tych us∏ug jest miejsce ich wykonania 

— z zastrze˝eniem ust. 6.

6. W przypadku gdy nabywca us∏ugi poda∏ dla tej
czynnoÊci Êwiadczàcemu us∏ug´ numer, pod którym
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku
od wartoÊci dodanej na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego innym ni˝ terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego,
na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce Êwiadczenia
us∏uga, miejscem Êwiadczenia us∏ugi jest terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego, które wyda∏o nabywcy ten
numer.

7. W przypadku us∏ug, o których mowa w art. 27
ust. 2 pkt 3 lit. c i d, Êwiadczonych dla nabywcy, któ-
ry poda∏ wykonujàcemu te us∏ugi numer, pod któ-
rym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub
podatku od wartoÊci dodanej na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, na którym us∏ugi sà wykonywane,
miejscem Êwiadczenia us∏ug jest terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, które wyda∏o nabywcy us∏ugi
ten numer, pod warunkiem ˝e towary po wykonaniu
tych us∏ug zostanà wywiezione z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, na którym us∏ugi te zosta∏y faktycz-
nie wykonane. 
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8. W przypadku gdy us∏ugodawcà jest podatnik,
o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje si´, je-
˝eli towary po wykonaniu us∏ug zostanà niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 30 dni od wykonania
na nich us∏ug, wywiezione poza terytorium kraju.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne ni˝
wskazane w ust. 1—8 oraz w art. 27 miejsca Êwiadcze-
nia us∏ug, uwzgl´dniajàc specyfik´ Êwiadczenia nie-
których us∏ug oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki, jakie muszà spe∏niaç podatnicy, o których mowa
w art. 15, aby Êwiadczone przez nich us∏ugi, o których
mowa w ust. 7 i 8, mog∏y byç uznawane za wykonane
poza terytorium kraju, oraz mo˝e wprowadziç korzyst-
niejsze zasady zwrotu ró˝nicy podatku podmiotom
Êwiadczàcym te us∏ugi, uwzgl´dniajàc:

1) sytuacj´ gospodarczà paƒstwa;

2) specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci oraz
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektóry-
mi towarami.

DZIA¸ VI

Podstawa opodatkowania

Art. 29. 1. Podstawà opodatkowania jest obrót,
z zastrze˝eniem ust. 2—22, art. 30—32, art. 119 oraz
art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota nale˝na z tytu∏u
sprzeda˝y, pomniejszona o kwot´ nale˝nego podatku.
Kwota nale˝na obejmuje ca∏oÊç Êwiadczenia nale˝ne-
go od nabywcy. Obrotem jest tak˝e otrzymana dota-
cja, subwencja i inna dop∏ata o podobnym charakterze
zwiàzana z dostawà lub Êwiadczeniem us∏ug. 

2. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki,
przedp∏aty lub raty, obrotem jest równie˝ kwota otrzy-
manych zaliczek, zadatków, przedp∏at lub rat, pomniej-
szona o przypadajàcà od nich kwot´ podatku. Dotyczy
to równie˝ otrzymanych zaliczek na dotacje, subwen-
cje i na inne dop∏aty o podobnym charakterze. 

3. Je˝eli nale˝noÊç jest okreÊlona w naturze, pod-
stawà opodatkowania jest wartoÊç Êwiadczenia obli-
czona na podstawie przeci´tnych cen stosowanych
w danej miejscowoÊci lub na danym rynku w dniu wy-
konania Êwiadczenia, pomniejszonych o podatek. 

4. Obrót zmniejsza si´ o kwoty udokumentowa-
nych, prawnie dopuszczalnych i obowiàzkowych raba-
tów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont)
i o wartoÊç zwróconych towarów, zwróconych kwot
nienale˝nych w rozumieniu przepisów o cenach oraz
zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dop∏at
o podobnym charakterze, a tak˝e kwot wynikajàcych
z dokonanych korekt faktur.

5. W przypadku dostawy budynków lub budowli
trwale z gruntem zwiàzanych albo cz´Êci takich bu-
dynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie
wyodr´bnia si´ wartoÊci gruntu. 

6. W przypadku czynnoÊci, o których mowa
w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwot´ nale˝nà, o której
mowa w ust. 1, przyjmuje si´ wartoÊç nale˝nego wk∏a-
du budowlanego albo wk∏adu mieszkaniowego, po-
mniejszonà o kwot´ nale˝nego podatku. Do wniesie-
nia wk∏adu w formie innej ni˝ pieni´˝na przepis ust. 10
stosuje si´ odpowiednio. W przypadku gdy cz´Êç
wk∏adu budowlanego lub mieszkaniowego zosta∏a
sfinansowana z zaciàgni´tego przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà kredytu na sfinansowanie kosztów bu-
dowy, podstaw´ opodatkowania powi´ksza si´ o kwo-
t´ kredytu, w cz´Êci przypadajàcej na dany lokal.

7. Do podstawy opodatkowania, o której mowa
w ust. 6, wlicza si´ równie˝ inne op∏aty wnoszone
przez cz∏onków spó∏dzielni, które nie sà wk∏adami bu-
dowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikajàce z uczest-
niczenia cz∏onków spó∏dzielni w zobowiàzaniach spó∏-
dzielni zwiàzanych z budowà lub wynikajàce z osta-
tecznego rozliczenia kosztów budowy — zgodnie z po-
stanowieniami statutu.

8. Je˝eli w okresie 5 lat od ustanowienia spó∏dziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
jest zawierana umowa o przekszta∏cenie przys∏ugujà-
cego cz∏onkowi prawa na spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe
prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego pra-
wa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu, podstawà opodatkowa-
nia jest ró˝nica mi´dzy wartoÊcià rynkowà lokalu
a wartoÊcià zwaloryzowanego wk∏adu mieszkaniowe-
go, pomniejszona o kwot´ podatku.

9. W przypadku wykonania czynnoÊci, o których
mowa w art. 5, dla których nie zosta∏a okreÊlona cena,
podstawà opodatkowania jest wartoÊç towarów lub
us∏ug obliczona wed∏ug cen stosowanych w obrotach
z g∏ównym odbiorcà (odbiorcami), a w przypadku bra-
ku odbiorcy — wed∏ug przeci´tnych cen stosowanych
w danej miejscowoÊci lub na danym rynku z dnia wy-
konania tych czynnoÊci, pomniejszona o kwot´ nale˝-
nego podatku, z zastrze˝eniem ust. 10 i 12.

10. W przypadku dostawy towarów, o której mowa
w art. 7 ust. 2, podstawà opodatkowania jest cena na-
bycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt
wytworzenia okreÊlony w momencie dostawy tych to-
warów.

11. Przepis ust. 10 stosuje si´ odpowiednio do we-
wnàtrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mo-
wa w art. 13 ust. 3.

12. W przypadku Êwiadczenia us∏ug, o którym mo-
wa w art. 8 ust. 2, podstawà opodatkowania jest koszt
Êwiadczenia tych us∏ug poniesiony przez podatnika.

13. Podstawà opodatkowania w imporcie towarów
jest wartoÊç celna powi´kszona o nale˝ne c∏o. Je˝eli
przedmiotem importu sà towary opodatkowane po-
datkiem akcyzowym, podstawà opodatkowania jest
wartoÊç celna powi´kszona o nale˝ne c∏o i podatek ak-
cyzowy. W przypadku towarów obj´tych procedurà
uszlachetniania biernego podstawà opodatkowania
jest ró˝nica mi´dzy wartoÊcià celnà produktów kom-
pensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do ob-
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rotu a wartoÊcià towarów wywiezionych czasowo, po-
wi´kszona o nale˝ne c∏o. Je˝eli przedmiotem importu
w ramach uszlachetniania biernego sà towary opodat-
kowane podatkiem akcyzowym, podstawà opodatko-
wania jest ró˝nica mi´dzy wartoÊcià celnà produktów
kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do
obrotu a wartoÊcià towarów wywiezionych czasowo,
powi´kszona o nale˝ne c∏o i podatek akcyzowy.

14. Podstawà opodatkowania w imporcie towarów
obj´tych procedurà odprawy czasowej z cz´Êciowym
zwolnieniem od nale˝noÊci celnych przywozowych
oraz procedurà przetwarzania pod kontrolà celnà jest
wartoÊç celna powi´kszona o c∏o, które by∏oby nale˝-
ne, gdyby towary te by∏y obj´te procedurà dopuszcze-
nia do obrotu. Je˝eli przedmiotem importu w ramach
procedury odprawy czasowej z cz´Êciowym zwolnie-
niem od nale˝noÊci celnych przywozowych lub proce-
dury przetwarzania pod kontrolà celnà sà towary opo-
datkowane podatkiem akcyzowym, podstawà opodat-
kowania jest wartoÊç celna powi´kszona o c∏o, które
by∏oby nale˝ne, gdyby towary te by∏y obj´te procedu-
rà dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

15. Podstawa opodatkowania, o której mowa
w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elementy takie nie zosta-
∏y do niej w∏àczone: prowizj´, opakowania, transport
i koszty ubezpieczenia, które zosta∏y ju˝ poniesione al-
bo b´dà poniesione do pierwszego miejsca przezna-
czenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce
przeznaczenia rozumie si´ miejsce wymienione w do-
kumencie przewozowym lub innym dokumencie, na
podstawie którego towary sà importowane. Elementy,
o których mowa w zdaniu pierwszym, wlicza si´ do
podstawy opodatkowania, równie˝ gdy powstajà one
w zwiàzku z transportem do innego miejsca przezna-
czenia na terytorium Wspólnoty, je˝eli miejsce to jest
znane w momencie dokonania importu.

16. Do podstawy opodatkowania, o której mowa
w ust. 13 i 14, dolicza si´ okreÊlone w odr´bnych prze-
pisach op∏aty oraz inne nale˝noÊci, je˝eli organy celne
majà obowiàzek pobieraç te nale˝noÊci z tytu∏u impor-
tu towarów.

17. Podstawà opodatkowania w imporcie us∏ug
jest kwota, którà us∏ugobiorca jest obowiàzany zap∏a-
ciç, z wyjàtkiem gdy na podstawie odr´bnych przepi-
sów wartoÊç us∏ugi zwi´ksza wartoÊç celnà importo-
wanego towaru albo w przypadku gdy podatek zosta∏
rozliczony przez us∏ugodawc´.

18. W przypadku dostaw towarów, dla których
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabyw-
ca tych towarów, podstawà opodatkowania jest kwo-
ta, którà nabywca jest obowiàzany zap∏aciç, z wyjàt-
kiem gdy podatek:

1) zosta∏ rozliczony przez dokonujàcego dostawy
tych towarów lub

2) od towarów, które sà instalowane lub montowane,
z próbnym uruchomieniem lub bez niego, na tery-
torium kraju, zosta∏ w ca∏oÊci z tytu∏u ich importu
pobrany od podatnika dokonujàcego nabycia tych

towarów; w przypadku gdy kwota podatku z tytu∏u
importu towarów jest ni˝sza od kwoty podatku, ja-
ka by∏aby nale˝na z tytu∏u dostawy tych towarów
na terytorium kraju, podatnik dokonujàcy ich na-
bycia jest obowiàzany do rozliczenia tej ró˝nicy.

19. Ró˝nica podatku, o której mowa w ust. 18 pkt 2,
stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2.

20. W przypadku dostawy przez podatnika towaru
podlegajàcego opodatkowaniu podatkiem akcyzo-
wym podstawà opodatkowania obj´ta jest równie˝
kwota tego podatku.

21. Przepisy ust. 9 i 20 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku dostawy towarów, dla której podatni-
kiem jest ich nabywca.

22. W przypadku Êwiadczenia us∏ug mi´dzynaro-
dowego przewozu drogowego polegajàcego na oka-
zjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowa-
nymi poza terytorium kraju podstawa opodatkowania
mo˝e byç obliczana w sposób inny ni˝ okreÊlony
w ust. 1—4 i ust. 9, na podstawie rozporzàdzenia wy-
danego na podstawie art. 99 ust. 15.

Art. 30. 1. Podstaw´ opodatkowania czynnoÊci
maklerskich, czynnoÊci wynikajàcych z zarzàdzania
funduszami powierniczymi, czynnoÊci wynikajàcych
z umowy agencyjnej lub zlecenia, poÊrednictwa, umo-
wy komisu lub innych us∏ug o podobnym charakterze
stanowi dla:

1) zleceniodawcy — kwota nale˝na z tytu∏u dostawy,
pomniejszona o kwot´ podatku;

2) komisanta:

a) kwota nale˝na z tytu∏u dostawy towarów, po-
mniejszona o kwot´ podatku — w przypadku
dostawy towarów osobie trzeciej, na rachunek
komitenta, 

b) kwota nale˝na wraz z kwotà prowizji, pomniej-
szona o kwot´ podatku — w przypadku dosta-
wy towarów nabytych przez komisanta na rzecz
komitenta; 

3) komitenta — kwota nale˝na pomniejszona o kwo-
t´ prowizji komisanta, pomniejszona o kwot´ po-
datku — w przypadku dostawy towarów dla komi-
santa; 

4) prowadzàcego przedsi´biorstwo maklerskie, za-
rzàdzajàcego funduszami inwestycyjnymi, agenta,
zleceniobiorcy lub innej osoby Êwiadczàcej us∏ugi
o podobnym charakterze — kwota prowizji lub in-
nych postaci wynagrodzeƒ za wykonanie us∏ugi,
pomniejszona o kwot´ podatku.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku gdy w wykonaniu umów agencyjnych, zlecenia
lub innych umów o podobnym charakterze jest doko-
nywany import towarów, z tym ˝e podstaw´ opodat-
kowania dla importera ustala si´ zgodnie z art. 29
ust. 13—16.
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Art. 31. 1. Podstawà opodatkowania wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jakà na-
bywajàcy jest obowiàzany zap∏aciç.

2. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1,
obejmuje:

1) podatki, c∏a, op∏aty i inne nale˝noÊci p∏acone
w zwiàzku z nabyciem towarów;

2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opa-
kowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobiera-
ne przez dostawc´ od podmiotu dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowego nabycia.

3. Podstawa opodatkowania, o której mowa
w ust. 1, nie obejmuje:

1) rabatów za zap∏at´ z góry;

2) opustów i zwrotów kwot z tytu∏u dokonanego na-
bycia udzielonych podmiotowi dokonujàcemu
wewnàtrzwspólnotowego nabycia.

4. Je˝eli po dokonaniu wewnàtrzwspólnotowego
nabycia towarów nabywca otrzymuje zwrot podatku
akcyzowego zap∏aconego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, z którego wys∏ano lub transportowa-
no towary, podstaw´ opodatkowania pomniejsza si´
o kwot´ zwróconego podatku akcyzowego, przy czym
podatnik ma obowiàzek udowodniç na podstawie po-
siadanych dokumentów, ˝e otrzyma∏ zwrot podatku
akcyzowego.

5. W przypadku wewnàtrzwspólnotowego nabycia
towarów, o którym mowa w art. 11, podstawà opodat-
kowania jest cena nabycia, a je˝eli cena nabycia nie
istnieje — koszt ich wytworzenia. Przepisy ust. 2 i 3
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 32. 1. W przypadku gdy:

1) na kupujàcego zosta∏y na∏o˝one ograniczenia
w dysponowaniu lub u˝ywaniu towaru, wynika-
jàce z umowy, z wyjàtkiem przypadków, gdy
ograniczenia sà wymagane na podstawie od-
r´bnych przepisów lub zosta∏y na∏o˝one na
podstawie orzeczenia sàdu albo decyzji admini-
stracyjnej,

2) dostawa lub cena towaru jest uzale˝niona od spe∏-
nienia dodatkowego Êwiadczenia, którego wp∏y-
wu na wartoÊç towaru nie mo˝na ustaliç,

3) mi´dzy nabywcà a dostawcà istnieje zwiàzek,
o którym mowa w ust. 2

— organ podatkowy okreÊla wysokoÊç obrotu na
podstawie przeci´tnych cen stosowanych w danej
miejscowoÊci lub na danym rynku w dniu wykonania
Êwiadczenia, pomniejszonych o podatek, je˝eli oka˝e
si´, ˝e przypadki te mia∏y wp∏yw na ustalenie ceny.

2. Zwiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, istnieje,
gdy mi´dzy kontrahentami lub osobami pe∏niàcymi
u kontrahentów funkcje zarzàdzajàce, nadzorcze lub

kontrolne zachodzà powiàzania o charakterze rodzin-
nym lub z tytu∏u przysposobienia, kapita∏owym, ma-
jàtkowym lub wynikajàce ze stosunku pracy. Zwiàzek
ten istnieje tak˝e, gdy którakolwiek z wymienionych
osób ∏àczy funkcje zarzàdzajàce, nadzorcze lub kon-
trolne u kontrahentów.

3. Przez powiàzania rodzinne, o których mowa
w ust. 2, rozumie si´ ma∏˝eƒstwo oraz pokrewieƒstwo
lub powinowactwo do drugiego stopnia.

4. Przez powiàzania kapita∏owe, o których mowa
w ust. 2, rozumie si´ sytuacj´, w której jedna z osób
lub jeden z kontrahentów posiada prawo g∏osu wy-
noszàce co najmniej 5 % wszystkich praw g∏osu lub
dysponuje bezpoÊrednio lub poÊrednio takim pra-
wem.

DZIA¸ VII

Zasady wymiaru i poboru podatku
z tytu∏u importu towarów

Art. 33. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 17
ust. 1 pkt 1 i 2, sà obowiàzani do obliczenia i wykaza-
nia w zg∏oszeniu celnym kwoty podatku, z uwzgl´d-
nieniem obowiàzujàcych stawek.

2. Je˝eli organ celny stwierdzi, ˝e w zg∏oszeniu cel-
nym kwota podatku zosta∏a wykazana nieprawid∏owo,
naczelnik urz´du celnego wydaje decyzj´ okreÊlajàcà
podatek w prawid∏owej wysokoÊci. Naczelnik urz´du
celnego mo˝e okreÊliç kwot´ podatku w decyzji doty-
czàcej nale˝noÊci celnych.

3. Po przyj´ciu zg∏oszenia celnego podatnik mo˝e
wystàpiç do naczelnika urz´du celnego o wydanie de-
cyzji okreÊlajàcej podatek w prawid∏owej wysokoÊci.

4. Podatnik jest obowiàzany w terminie 10 dni, li-
czàc od dnia jego powiadomienia przez organ celny
o wysokoÊci nale˝noÊci podatkowych, do wp∏acenia
kwoty obliczonego podatku.

5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1—4
i art. 34 podatnik jest obowiàzany do zap∏aty kwoty
nale˝nego podatku w terminie i na warunkach okre-
Êlonych dla uiszczenia c∏a, równie˝ gdy towary zosta-
∏y zwolnione od c∏a lub stawki celne zosta∏y zawieszo-
ne albo obni˝one do wysokoÊci 0 %.

6. Naczelnik urz´du celnego jest obowiàzany do
poboru podatku nale˝nego z tytu∏u importu towarów.

7. Organ celny zabezpiecza kwot´ podatku, je˝eli
podatek ten nie zosta∏ uiszczony, w przypadkach i try-
bie stosowanych przy zabezpieczaniu nale˝noÊci cel-
nych na podstawie przepisów celnych. 

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç terminy
zap∏aty podatku inne ni˝ okreÊlone w ust. 4 i 5 oraz
warunki stosowania innych terminów, uwzgl´dniajàc
przepisy Wspólnoty Europejskiej oraz przebieg reali-
zacji bud˝etu paƒstwa.
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Art. 34. 1. W przypadkach innych ni˝ okreÊlone
w art. 33 ust. 1—3 kwot´ podatku nale˝nego z tytu∏u
importu towarów okreÊla naczelnik urz´du celnego
w drodze decyzji.

2. Do nale˝noÊci podatkowych okreÊlonych zgod-
nie z art. 33 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio przepisy
celne dotyczàce powiadamiania d∏u˝nika o kwocie na-
le˝noÊci wynikajàcych z d∏ugu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 33
ust. 2 i 3, s∏u˝y odwo∏anie do dyrektora izby celnej, za
poÊrednictwem naczelnika urz´du celnego, który wy-
da∏ decyzj´.

4. Do post´powaƒ, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 33 ust. 2 i 3, stosuje si´ przepisy Ordynacji po-
datkowej.

Art. 35. Kopie decyzji, o których mowa w art. 33
ust. 2 i 3 oraz w art. 34, lub innych orzeczeƒ wydanych
w sprawie podatku z tytu∏u importu towarów naczel-
nik urz´du celnego i dyrektor izby celnej sà obowiàza-
ni przes∏aç w terminie 5 dni do urz´du skarbowego
w∏aÊciwego dla podatnika w sprawie rozliczeƒ podat-
ku.

Art. 36. 1. W przypadku gdy towary zostanà obj´-
te, na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝
terytorium kraju, procedurà sk∏adu celnego, tranzytu,
odprawy czasowej z ca∏kowitym zwolnieniem od na-
le˝noÊci celnych przywozowych, uszlachetniania czyn-
nego w systemie zawieszeƒ i towary te przestanà pod-
legaç tym procedurom na terytorium kraju, uwa˝a si´,
i˝ import tych towarów b´dzie dokonany na teryto-
rium kraju.

2. W przypadku gdy towary zostanà obj´te, na te-
rytorium kraju, procedurà sk∏adu celnego, tranzytu,
odprawy czasowej z ca∏kowitym zwolnieniem od na-
le˝noÊci celnych przywozowych, uszlachetniania czyn-
nego w systemie zawieszeƒ i towary te przestanà pod-
legaç tym procedurom na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego innym ni˝ terytorium kraju, uwa˝a si´, i˝
import tych towarów nie b´dzie dokonany na teryto-
rium kraju.

Art. 37. 1. Podatnik jest obowiàzany zap∏aciç ró˝-
nic´ mi´dzy podatkiem wynikajàcym z decyzji naczel-
nika urz´du celnego, o których mowa w art. 33 ust. 2
i 3 oraz w art. 34, a podatkiem pobranym przez ten or-
gan w terminie 10 dni, liczàc od dnia dor´czenia tych
decyzji.

2. Ró˝nica, o której mowa w ust. 1, dotyczàca po-
datku stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 86
ust. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
decyzji dyrektora izby celnej.

Art. 38. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17
ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7—9 oraz art. 33—37 stosu-
je si´ odpowiednio przepisy celne dotyczàce poboru
i wymiaru c∏a, z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych

przed∏u˝enia terminu zap∏aty, odroczenia p∏atnoÊci
oraz innych u∏atwieƒ p∏atniczych przewidzianych
w przepisach celnych.

2. Je˝eli, zgodnie z przepisami celnymi, powiado-
mienie d∏u˝nika o wysokoÊci d∏ugu celnego nie mo˝e
nastàpiç z uwagi na przedawnienie, a istnieje podsta-
wa do obliczenia lub zweryfikowania nale˝noÊci po-
datkowych, naczelnik urz´du celnego mo˝e okreÊliç
elementy kalkulacyjne wed∏ug zasad okreÊlonych
w przepisach celnych na potrzeby prawid∏owego okre-
Êlenia nale˝nego podatku z tytu∏u importu towarów.

Art. 39. Organem podatkowym w∏aÊciwym w spra-
wie post´powaƒ dotyczàcych odroczenia terminu p∏at-
noÊci podatku, roz∏o˝enia na raty zap∏aty podatku lub
zaleg∏oÊci podatkowej wraz z odsetkami za zw∏ok´,
zwrotu nadp∏aty oraz ulg podatkowych okreÊlonych
w Ordynacji podatkowej jest naczelnik urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwy dla podatnika.

Art. 40. W przypadku gdy kwota podatku zosta∏a
nadp∏acona, podatnikowi nie przys∏uguje zwrot nadp∏a-
conego podatku, je˝eli kwota nadp∏aconego w impor-
cie podatku pomniejszy∏a kwot´ podatku nale˝nego.

DZIA¸ VIII

WysokoÊç opodatkowania

Rozdzia∏ 1

Stawki

Art. 41. 1. Stawka podatku wynosi 22 %, z zastrze-
˝eniem ust. 2—12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2
i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

2. Dla towarów i us∏ug, wymienionych w za∏àczni-
ku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %, z za-
strze˝eniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

3. W wewnàtrzwspólnotowej dostawie towarów
stawka podatku wynosi 0 %, z zastrze˝eniem art. 42.

4. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2
pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %.

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2
pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników rycza∏towych
stawka podatku wynosi 0 %, pod warunkiem prowa-
dzenia przez podatnika ewidencji okreÊlonej w art. 109
ust. 3.

6. Stawk´ podatku 0 % stosuje si´ w eksporcie to-
warów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem ˝e
podatnik przed z∏o˝eniem deklaracji podatkowej za da-
ny miesiàc otrzyma∏ dokument potwierdzajàcy wywóz
towaru poza terytorium Wspólnoty.

7. Je˝eli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie zo-
sta∏ spe∏niony, podatnik nie wykazuje tej dostawy
w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany
okres rozliczeniowy, lecz w okresie nast´pnym, stosu-
jàc stawk´ podatku 0 %, pod warunkiem otrzymania
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dokumentu wymienionego w ust. 6 przed z∏o˝eniem
deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzy-
mania tego dokumentu w terminie okreÊlonym w zda-
niu poprzednim majà zastosowanie stawki w∏aÊciwe
dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

8. Przepis ust. 7 stosuje si´ w przypadku, gdy po-
datnik posiada dokument celny potwierdzajàcy proce-
dur´ wywozu.

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu po-
twierdzajàcego wywóz towaru poza terytorium
Wspólnoty w terminie póêniejszym ni˝ okreÊlony
w ust. 7 upowa˝nia podatnika do dokonania korekty
z∏o˝onej deklaracji podatkowej, w której wykaza∏ do-
staw´ towarów. 

10. Stawk´ podatku, o której mowa w ust. 2, stosu-
je si´ do dostaw na terytorium kraju towarów wymie-
nionych w poz. 129—134 za∏àcznika nr 3 do ustawy,
dla jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, przeznaczo-
nych na cele ochrony przeciwpo˝arowej.

11. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio
w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8
lit. b, je˝eli podatnik przed z∏o˝eniem deklaracji podat-
kowej za okres rozliczeniowy, w którym dokona∏ do-
stawy towarów, posiada kopi´ dokumentu, w którym
urzàd celny wyjÊcia potwierdzi∏ wywóz tych towarów.
Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
musi wynikaç to˝samoÊç towaru b´dàcego przedmio-
tem dostawy i wywozu. Przepis ust. 9 stosuje si´ od-
powiednio.

12. Stawk´ podatku, o której mowa w ust. 2, stosu-
je si´ do czynnoÊci wymienionych w poz. 161 za∏àczni-
ka nr 3 do ustawy, przy spe∏nieniu warunków okreÊlo-
nych dla budownictwa spo∏ecznego na podstawie od-
r´bnych przepisów.

13. Towary i us∏ugi b´dàce przedmiotem czynno-
Êci, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasy-
fikacjach wydanych na podstawie przepisów o staty-
styce publicznej podlegajà opodatkowaniu stawkà
w wysokoÊci 22 %, z wyjàtkiem tych, dla których
w ustawie lub przepisach wykonawczych okreÊlono
innà stawk´.

14. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wyda-
nych na podstawie przepisów o statystyce publicznej
oraz w kluczach powiàzaƒ mi´dzy tymi klasyfikacjami
wprowadzone po dniu wejÊcia w ˝ycie tej ustawy nie
powodujà zmian w opodatkowaniu podatkiem, je˝eli
nie zosta∏y okreÊlone w ustawie.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki oraz po zasi´gni´ciu opinii Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego, do celów poboru
podatku w imporcie okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykazy towarów wymienionych w za∏àcznikach nr 3
i 6 do ustawy w uk∏adzie odpowiadajàcym Polskiej
Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagra-
nicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

16. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e obni˝aç stawki
podatku do wysokoÊci 0 %, 3 % lub 7 % dla dostaw
niektórych towarów i Êwiadczenia niektórych us∏ug al-
bo dla cz´Êci tych dostaw lub cz´Êci Êwiadczenia us∏ug
oraz okreÊlaç warunki stosowania obni˝onych stawek,
uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ obrotu niektórymi towarami i Êwiadcze-
nia niektórych us∏ug;

2) przebieg realizacji bud˝etu paƒstwa;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 42. 1. Wewnàtrzwspólnotowa dostawa towa-
rów podlega opodatkowaniu wed∏ug stawki podatku
0 %, pod warunkiem ˝e:

1) podatnik dokona∏ dostawy na rzecz nabywcy po-
siadajàcego w∏aÊciwy i wa˝ny numer identyfika-
cyjny dla transakcji wewnàtrzwspólnotowych,
nadany przez paƒstwo cz∏onkowskie w∏aÊciwe dla
nabywcy, zawierajàcy dwuliterowy kod stosowa-
ny dla podatku od wartoÊci dodanej, i poda∏ ten
numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97
ust. 10, na fakturze stwierdzajàcej dostaw´ towa-
rów;

2) podatnik przed z∏o˝eniem deklaracji podatkowej
za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa
w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowo-
dy, ˝e towary b´dàce przedmiotem wewnàtrzw-
spólnotowej dostawy zosta∏y wywiezione z tery-
torium kraju i dostarczone do nabywcy na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium
kraju.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje
si´ za spe∏nione równie˝ wówczas, gdy nie sà spe∏nio-
ne wymagania w zakresie:

1) nabywcy — w przypadkach, o których mowa
w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4;

2) dokonujàcego dostawy — w przypadku, o którym
mowa w art. 16.

3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sà
nast´pujàce dokumenty, je˝eli ∏àcznie potwierdzajà
dostarczenie towarów b´dàcych przedmiotem we-
wnàtrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy
znajdujàcego si´ na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego innym ni˝ terytorium kraju:

1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoêni-
ka (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towa-
rów z terytorium kraju, z których jednoznacznie
wynika, ˝e towary zosta∏y dostarczone do miejsca
ich przeznaczenia na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego inne ni˝ terytorium kraju — w przypad-
ku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoêni-
kowi (spedytorowi),

2) kopia faktury dostawy,

3) specyfikacja poszczególnych sztuk ∏adunku,
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4) dokument potwierdzajàcy przyj´cie przez nabyw-
c´ towaru na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
innym ni˝ terytorium kraju

— z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku wywozu towarów b´dàcych przed-
miotem wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów
bezpoÊrednio przez podatnika dokonujàcego takiej do-
stawy lub przez jego nabywc´, przy u˝yciu w∏asnego
Êrodka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik
oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,
powinien posiadaç dokument zawierajàcy co najmniej:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres siedziby lub
miejsca zamieszkania podatnika dokonujàcego
wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów oraz
nabywcy tych towarów;

2) adres, pod który sà przewo˝one towary, w przy-
padku gdy jest inny ni˝ adres siedziby lub miejsca
zamieszkania nabywcy;

3) okreÊlenie towarów i ich iloÊci;

4) potwierdzenie przyj´cia towarów przez nabywc´
do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdu-
jàcego si´ na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
innym ni˝ terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny Êrodka transpor-
tu, którym sà wywo˝one towary, lub numer lotu —
w przypadku gdy towary przewo˝one sà Êrodkami
transportu lotniczego.

5. W przypadku wywozu przez nabywc´ nowych
Êrodków transportu bez u˝ycia innego Êrodka trans-
portu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentów,
o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadaç
dokument zawierajàcy dane umo˝liwiajàce prawid∏o-
wà identyfikacj´ podatnika dokonujàcego dostaw i na-
bywcy oraz nowego Êrodka transportu, w szczególno-
Êci:

1) dane dotyczàce podatnika i nabywcy,

2) dane pozwalajàce jednoznacznie zidentyfikowaç
przedmiot dostawy jako nowy Êrodek transportu,

3) dat´ dostawy,

4) podpisy podatnika i nabywcy,

5) oÊwiadczenie nabywcy o wywozie nowego Êrodka
transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni
od dnia dostawy,

6) pouczenie nabywcy o skutkach niewywiàzania si´
z obowiàzku, o którym mowa w pkt 5

— zwany dalej „dokumentem wywozu”.

6. Dokument wywozu podatnik wystawia w ka˝-
dym przypadku, w którym ma zastosowanie art. 106
ust. 6.

7. Dokument wywozu wype∏nia si´ w trzech eg-
zemplarzach, z których: jeden wydawany jest nabyw-

cy, drugi — podatnik pozostawia w swojej dokumen-
tacji, trzeci — podatnik przesy∏a wraz z fakturà, o któ-
rej mowa w art. 106 ust. 6, do w∏aÊciwej jednostki
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych, która na podstawie od-
r´bnych przepisów dokonuje wymiany z innymi paƒ-
stwami cz∏onkowskimi informacji o podatku oraz o po-
datku od wartoÊci dodanej, zwanej dalej „biurem wy-
miany informacji o podatku VAT”.

8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym
mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego Êrodka trans-
portu jest obowiàzany pierwszego dnia po up∏ywie te-
go terminu do zap∏aty podatku od dokonanej na jego
rzecz dostawy tego Êrodka transportu.

9. Kwot´ podatku zap∏aconego zgodnie z ust. 8
zwraca si´ na wniosek nabywcy nowego Êrodka trans-
portu, w przypadku gdy nowy Êrodek transportu zo-
stanie wywieziony na terytorium paƒstwa cz∏onkow-
skiego inne ni˝ terytorium kraju i tam zostanie zareje-
strowany, je˝eli podlega obowiàzkowi rejestracji, przy
czym nabywca ma obowiàzek udowodniç na podsta-
wie posiadanych dokumentów wywóz tego Êrodka
transportu i jego zarejestrowanie. Podatek zwraca
urzàd skarbowy, który pobra∏ ten podatek.

10. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa
w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego Êrodka
transportu na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego in-
nym ni˝ terytorium kraju dokona dostawy tego Êrodka
transportu na terytorium kraju, od czynnoÊci tej poda-
tek nalicza i rozlicza nabywca Êrodka transportu, który
rejestruje ten Êrodek transportu na terytorium kraju.

11. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa
w ust. 3—5, nie potwierdzajà jednoznacznie dostarcze-
nia do nabywcy znajdujàcego si´ na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium kraju to-
warów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
mogà byç równie˝ inne dokumenty wskazujàce, ˝e na-
stàpi∏a dostawa wewnàtrzwspólnotowa, w szczegól-
noÊci:

1) korespondencja handlowa z nabywcà, w tym jego
zamówienie;

2) dokumenty dotyczàce ubezpieczenia lub kosztów
frachtu;

3) dokument potwierdzajàcy zap∏at´ za towar, z wy-
jàtkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter
nieodp∏atny lub zobowiàzanie jest realizowane
w innej formie, w takim przypadku inny — doku-
ment stwierdzajàcy wygaÊni´cie zobowiàzania.

12. Je˝eli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zosta∏ spe∏niony przed z∏o˝eniem deklaracji podat-
kowej za dany okres, podatnik wykazuje t´ dostaw´
w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, jako do-
staw´ na terytorium kraju. 

13. Otrzymanie przez podatnika dowodu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie póêniejszym ni˝ okre-
Êlony w ust. 12 upowa˝nia podatnika do dokonania
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korekty z∏o˝onej deklaracji podatkowej oraz informacji
podsumowujàcej, o której mowa w art. 100 ust. 1,
w której wykaza∏ dostaw´ towarów. 

14. Przepisy ust. 1—4 i 11—13 stosuje si´ odpo-
wiednio do wewnàtrzwspólnotowej dostawy towa-
rów, o której mowa w art. 13 ust. 3.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inny ni˝
ustalony w ust. 3—11 sposób dokumentowania wy-
wozu towarów z terytorium kraju i dostarczenia ich
nabywcy na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego inne
ni˝ terytorium kraju, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç odpowiedniego dokumentowania
wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów i iden-
tyfikacji czynnoÊci dokonanych przez grupy podat-
ników;

2) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci roz-
liczania podatku;

3) specyfik´ niektórych rodzajów us∏ug transporto-
wych.

16. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór doku-
mentu, o którym mowa w ust. 5, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç odpowiedniego dokumentowania
wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów i iden-
tyfikacji czynnoÊci dokonanych przez grupy podat-
ników;

2) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci roz-
liczania podatku;

3) potrzeb´ zapewnienia prawid∏owej wymiany in-
formacji dotyczàcych nowych Êrodków transportu
zgodnie z odr´bnymi przepisami.

Rozdzia∏ 2

Zwolnienia

Art. 43. 1. Zwalnia si´ od podatku:

1) us∏ugi wymienione w za∏àczniku nr 4 do ustawy;

2) dostaw´ towarów u˝ywanych, z zastrze˝eniem
pkt 10, pod warunkiem ̋ e w stosunku do tych towa-
rów nie przys∏ugiwa∏o dokonujàcemu ich dostawy
prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy
równie˝ u˝ywanych budynków i budowli lub ich cz´-
Êci, b´dàcych przedmiotem umowy najmu, dzier˝a-
wy lub innych umów o podobnym charakterze; 

3) dostaw´ produktów rolnych pochodzàcych z w∏as-
nej dzia∏alnoÊci rolniczej, dokonywanà przez rolni-
ka rycza∏towego oraz Êwiadczenie us∏ug rolniczych
przez rolnika rycza∏towego;

4) dostaw´ za cen´ równà wartoÊci nominalnej
znaczków pocztowych, znaków skarbowych i in-
nych znaków tego typu;

5) dostaw´ ludzkich organów i mleka kobiecego;

6) dostaw´ krwi, osocza w pe∏nym sk∏adzie, komórek
krwi lub preparatów krwiopochodnych pochodze-
nia ludzkiego, nieb´dàcych lekami;

7) dostaw´, ∏àcznie z poÊrednictwem, dotyczàcà wa-
lut, banknotów i monet u˝ywanych jako prawny
Êrodek p∏atniczy, z wy∏àczeniem przedmiotów ko-
lekcjonerskich, za które uwa˝a si´ monety ze z∏ota,
srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie
sà zwykle u˝ywane jako prawny Êrodek p∏atniczy
lub które majà wartoÊç numizmatycznà;

8) dostaw´ z∏ota dla Narodowego Banku Polskiego;

9) dostaw´ terenów niezabudowanych innych ni˝ te-
reny budowlane oraz przeznaczone pod zabudo-
w´;

10) dostaw´ obiektów budownictwa mieszkaniowego
lub ich cz´Êci, z wyjàtkiem obiektów i ich cz´Êci,
które majà byç zasiedlone lub zamieszkane po raz
pierwszy; zwolnienie nie dotyczy cz´Êci budynków
przeznaczonych na cele inne ni˝ mieszkaniowe;

11) czynnoÊci wykonywane na rzecz cz∏onków spó∏-
dzielni, którym przys∏ugujà spó∏dzielcze prawa do
lokali mieszkalnych, cz∏onków spó∏dzielni b´dàcych
w∏aÊcicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz w∏a-
Êcicieli lokali mieszkalnych nieb´dàcych cz∏onkami
spó∏dzielni, za które sà pobierane op∏aty, zgodnie
z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych;

12) us∏ugi zarzàdzania:

a) funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi port-
felami papierów wartoÊciowych — w rozumie-
niu przepisów o funduszach inwestycyjnych,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwesty-
cyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich cz´-
Êcià,

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapita∏owymi
w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci ubez-
pieczeniowej,

d) otwartymi funduszami emerytalnymi w rozu-
mieniu przepisów o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych, a tak˝e Funduszem
Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych
przepisów,

e) pracowniczymi programami emerytalnymi
w rozumieniu przepisów o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych,

f) obowiàzkowym systemem rekompensat oraz
funduszem rozliczeniowym utworzonymi na
podstawie przepisów prawa o publicznym ob-
rocie papierami wartoÊciowymi, a tak˝e innymi
Êrodkami i funduszami, które sà gromadzone
lub tworzone w celu zabezpieczenia prawid∏o-
wego rozliczenia transakcji zawartych w obro-
cie na rynku regulowanym w rozumieniu tych
przepisów albo w obrocie na gie∏dach towaro-
wych w rozumieniu przepisów o gie∏dach to-
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warowych, przez partnera centralnego, agenta
rozrachunkowego lub izb´ rozliczeniowà w ro-
zumieniu przepisów o ostatecznoÊci rozrachun-
ku w systemach p∏atnoÊci i systemach rozra-
chunku papierów wartoÊciowych oraz zasa-
dach nadzoru nad tymi systemami;

13) udzielanie licencji lub upowa˝nienie do korzysta-
nia z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa
majàtkowego w rozumieniu przepisów prawa au-
torskiego — w odniesieniu do programu kompu-
terowego — bez pobrania nale˝noÊci na rzecz pla-
cówek oÊwiatowych, o których mowa w ust. 9.

2. Przez towary u˝ywane, o których mowa w ust. 1
pkt 2, rozumie si´:

1) budynki i budowle lub ich cz´Êci — je˝eli od koƒ-
ca roku, w którym zakoƒczono budow´ tych obiek-
tów, min´∏o co najmniej 5 lat;

2) pozosta∏e towary, z wyjàtkiem gruntów, których
okres u˝ywania przez podatnika dokonujàcego ich
dostawy wyniós∏ co najmniej pó∏ roku.

3. Rolnik rycza∏towy dokonujàcy dostawy produk-
tów rolnych lub Êwiadczàcy us∏ugi rolnicze, które sà
zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, mo-
˝e zrezygnowaç z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym do-
stawy produktów rolnych oraz Êwiadczenia us∏ug
rolniczych o wartoÊci przekraczajàcej 20 000 z∏
oraz

2) dokonania zg∏oszenia rejestracyjnego, o którym
mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz

3) prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109
ust. 3.

4. Rolnik rycza∏towy, który zamierza zrezygnowaç
ze zwolnienia okreÊlonego w ust. 1 pkt 3, jest obowià-
zany prowadziç ewidencj´, o której mowa w art. 109
ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesi´cy
poprzedzajàcych bezpoÊrednio miesiàc, od którego
rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zre-
zygnowali ze zwolnienia od podatku, mogà po up∏y-
wie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie
skorzystaç ze zwolnienia okreÊlonego w ust. 1 pkt 3.
Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
obowiàzuje pod warunkiem pisemnego zawiadomie-
nia naczelnika urz´du skarbowego przed poczàtkiem
miesiàca (kwarta∏u), od którego podatnicy ci ponow-
nie chcà skorzystaç ze zwolnienia.

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
stosuje si´ do dostawy towarów wymienionych
w ust. 2 pkt 1, je˝eli przed wprowadzeniem ich do
ewidencji Êrodków trwa∏ych lub w trakcie u˝ytkowania
wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie,
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, sta-
nowi∏y co najmniej 30 % wartoÊci poczàtkowej, a po-
datnik:

1) mia∏ prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝ne-
go o kwot´ podatku naliczonego od tych wydat-
ków;

2) u˝ytkowa∏ te towary w okresie krótszym ni˝ 5 lat
w celu wykonywania czynnoÊci opodatkowanych.

7. Zwolnienie okreÊlone w ust. 1 pkt 10 nie ma za-
stosowania w przypadku, o którym mowa w art. 29
ust. 8.

8. Przez zarzàdzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12,
rozumie si´:

1) zarzàdzanie aktywami;

2) dystrybucj´ tytu∏ów uczestnictwa;

3) tworzenie rejestrów uczestników i administrowa-
nie nimi;

4) prowadzenie rachunków i rejestrów aktywów;

5) przechowywanie aktywów.

9. Przez placówki oÊwiatowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie si´ szko∏y
i przedszkola publiczne i niepubliczne, szko∏y wy˝sze
i placówki opiekuƒczo-wychowawcze.

Art. 44. Zwalnia si´ od podatku wewnàtrzwspólno-
towe nabycie:

1) towarów, do których mia∏yby zastosowanie prze-
pisy art. 43 ust. 1 pkt 5—8;

2) towarów, których import na warunkach okreÊlo-
nych w przepisach dotyczàcych importu towarów
by∏by zwolniony od podatku.

Rozdzia∏ 3

Zwolnienia z tytu∏u importu towarów

Art. 45. 1. Zwalnia si´ od podatku import:

1) towarów obj´tych procedurà uszlachetniania
czynnego w systemie zawieszeƒ w rozumieniu
przepisów celnych;

2) towarów obj´tych procedurà odprawy czasowej
z ca∏kowitym zwolnieniem od nale˝noÊci celnych
przywozowych;

3) z∏ota przez Narodowy Bank Polski;

4) powracajàcych z terytorium paƒstwa trzeciego,
zwolnionych od c∏a towarów, dokonywany przez
podatnika, który wczeÊniej wywióz∏ te towary;

5) do portów przez podmioty zajmujàce si´ rybo∏ów-
stwem morskim ich w∏asnych po∏owów, nieb´dà-
cych jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nie-
przetworzonym lub po zakonserwowaniu dla ce-
lów dokonania dostawy;

6) ludzkich organów i mleka kobiecego; 
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7) krwi, osocza w pe∏nym sk∏adzie, komórek krwi lub
preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludz-
kiego, nieb´dàcych lekami;

8) walut, banknotów i monet u˝ywanych jako praw-
ny Êrodek p∏atniczy, z wy∏àczeniem przedmiotów
kolekcjonerskich, za które uwa˝a si´ monety ze
z∏ota, srebra lub innego metalu oraz banknoty,
które nie sà zwykle u˝ywane jako prawny Êrodek
p∏atniczy lub które majà wartoÊç numizmatycznà;

9) towarów przez si∏y zbrojne paƒstw innych ni˝
Rzeczpospolita Polska b´dàcych sygnatariuszami
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego do u˝ytku w∏asne-
go takich si∏ lub personelu cywilnego im towarzy-
szàcego lub te˝ w celu zaopatrzenia ich mes i kan-
tyn, je˝eli si∏y te biorà udzia∏ we wspólnych dzia∏a-
niach obronnych.

2. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5,
nie stosuje si´, je˝eli na podstawie przepisów celnych
powstaje obowiàzek uiszczenia c∏a.

Art. 46. Na potrzeby stosowania art. 47—80:

1) za napoje alkoholowe uwa˝a si´ piwo, wino, ape-
ritify na bazie wina lub alkoholu, koniaki, likiery
lub napoje spirytusowe i inne podobne, klasyfiko-
wane wed∏ug kodów obj´tych pozycjami od 2203
do 2209 nomenklatury towarowej taryfy celnej lub
Nomenklatury Scalonej (CN); 

2) za tytoƒ i wyroby tytoniowe uwa˝a si´ wyroby kla-
syfikowane wed∏ug kodów obj´tych pozycjami od
2401 do 2403 nomenklatury towarowej taryfy cel-
nej lub Nomenklatury Scalonej (CN);

3) za rzeczy osobistego u˝ytku uwa˝a si´ towary bez-
poÊrednio u˝ywane przez osob´ fizycznà lub wy-
korzystywane w gospodarstwie domowym, je˝eli
ich iloÊç lub rodzaj nie wskazujà na przeznaczenie
handlowe lub do dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak-
˝e przenoÊny sprz´t niezb´dny do wykonywania
przez osob´ zainteresowanà zawodu.

Art. 47. 1. Zwalnia si´ od podatku import rzeczy
osobistego u˝ytku osoby fizycznej przesiedlajàcej si´
z terytorium paƒstwa trzeciego na terytorium kraju na
pobyt sta∏y, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce
warunki:

1) rzeczy s∏u˝y∏y do osobistego u˝ytku tej osobie
w miejscu poprzedniego pobytu poza terytorium
Wspólnoty, z tym ˝e towary nieprzeznaczone do
konsumpcji musia∏y s∏u˝yç do takiego u˝ytku
przez okres co najmniej 6 miesi´cy przed dniem
zakoƒczenia pobytu poza terytorium Wspólnoty;

2) rzeczy b´dà u˝ywane na terytorium kraju do takie-
go samego celu, w jakim by∏y u˝ywane poza tery-
torium Wspólnoty; 

3) osoba fizyczna przebywa∏a poza terytorium
Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesi´cy poprzedzajàcych zmian´ miejsca po-
bytu;

4) rzeczy te przez 12 miesi´cy od dnia zg∏oszenia do
procedury dopuszczenia do obrotu nie mogà zo-
staç oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wy-
naj´te, u˝yczone, wydzier˝awione lub w inny spo-
sób odstàpione odp∏atnie lub nieodp∏atnie bez
wczeÊniejszego poinformowania o tym organu
celnego.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) Êrodków transportu przeznaczonych do dzia∏alno-
Êci gospodarczej;

4) artyku∏ów potrzebnych do wykonywania zawodu
lub zaj´cia, innych ni˝ przenoÊne przedmioty sztu-
ki stosowanej lub wyzwolonej.

3. Rzeczy osobistego u˝ytku zwolnione sà od po-
datku, je˝eli zosta∏y zg∏oszone do procedury dopusz-
czenia do obrotu przed up∏ywem 12 miesi´cy od dnia
przybycia osoby przesiedlajàcej si´ na terytorium kra-
ju na pobyt sta∏y, a w przypadku osoby, która jest obo-
wiàzana uzyskaç zgod´ odpowiednich w∏adz na taki
pobyt, przed up∏ywem 12 miesi´cy, liczàc od dnia uzy-
skania takiej zgody, z zachowaniem warunku okreÊlo-
nego w ust. 4.

4. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia, wy-
dzier˝awienia lub innego odstàpienia rzeczy, o których
mowa w ust. 1, dokonanych przed up∏ywem terminu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4, rzeczy te sà opodatko-
wane podatkiem wed∏ug stawek obowiàzujàcych
w dniu tego odstàpienia, z uwzgl´dnieniem wartoÊci
celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

5. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ tak˝e do rzeczy stanowiàcych mienie osoby
fizycznej, zg∏oszonych do procedury dopuszczenia do
obrotu przed dniem przybycia tej osoby na terytorium
kraju na pobyt sta∏y lub dniem uzyskania zgody na po-
byt sta∏y, je˝eli osoba ta zobowià˝e si´ do przybycia na
terytorium kraju na pobyt sta∏y przed up∏ywem 6 mie-
si´cy od dnia przedstawienia organowi celnemu takie-
go zobowiàzania oraz z∏o˝one zostanie zabezpieczenie
w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku. Ter-
min okreÊlony w ust. 1 pkt 1 liczy si´ od dnia dopusz-
czenia towaru do obrotu na terytorium kraju.

6. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ tak˝e:

1) do rzeczy osobistego u˝ytku osoby fizycznej, która
mia∏a miejsce pobytu na terytorium paƒstwa trze-
ciego przez okres krótszy ni˝ 12 miesi´cy, ale nie
krótszy ni˝ 6 miesi´cy, je˝eli osoba ta uprawdopo-
dobni, ˝e nie mia∏a wp∏ywu na skrócenie pobytu;

2) w przypadku gdy przesiedlajàca si´ osoba fizycz-
na nie zachowa∏a terminu okreÊlonego w ust. 3,
je˝eli osoba ta uprawdopodobni, ˝e uchybienie
nastàpi∏o bez jej winy.
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Art. 48. 1. Zwalnia si´ od podatku import, z zastrze-
˝eniem ust. 3, rzeczy osobistego u˝ytku, w tym tak˝e
rzeczy nowych, nale˝àcych do osoby przybywajàcej
na terytorium kraju na pobyt sta∏y w zwiàzku z zawar-
ciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego, je˝eli osoba ta mia∏a
miejsce pobytu na terytorium paƒstwa trzeciego przez
okres co najmniej 12 miesi´cy poprzedzajàcych zmia-
n´ miejsca pobytu.

2. Zwolnienie od podatku stosuje si´ tak˝e do pre-
zentów zwyczajowo ofiarowanych w zwiàzku z zawar-
ciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez osoby, o których
mowa w ust. 1, przesy∏anych przez osoby majàce
miejsce pobytu na terytorium paƒstwa trzeciego, pod
warunkiem ˝e wartoÊç poszczególnych prezentów nie
jest wy˝sza ni˝ kwota wyra˝ona w z∏otych odpowiada-
jàca równowartoÊci 1 000 euro.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1
i 2, nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

4. Towary, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegajà
zwolnieniu od podatku, je˝eli zosta∏y zg∏oszone do
procedury dopuszczenia do obrotu przed up∏ywem
4 miesi´cy od dnia zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego
przez osob´ uprawnionà do zwolnienia od podatku
i je˝eli osoba ta przedstawi∏a dokument potwierdzajà-
cy zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego. 

5. Zwolnienie od podatku stosuje si´ tak˝e do to-
warów zg∏oszonych do procedury dopuszczenia do
obrotu przez osob´ uprawnionà do korzystania ze
zwolnienia przed ustalonym dniem zawarcia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, nie wczeÊniej jednak ni˝ 2 miesiàce
przed tym dniem, je˝eli zostanie z∏o˝one zabezpiecze-
nie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku.

6. Towary, o których mowa w ust. 1 i 2, przez
12 miesi´cy od dnia zg∏oszenia do procedury dopusz-
czenia do obrotu nie mogà zostaç oddane jako zabez-
pieczenie, sprzedane, wynaj´te, u˝yczone, wydzier˝a-
wione lub w inny sposób odstàpione odp∏atnie lub
nieodp∏atnie bez uprzedniego poinformowania o tym
organu celnego.

7. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia, wy-
dzier˝awienia lub innego odstàpienia rzeczy, o których
mowa w ust. 1 i 2, dokonanych przed up∏ywem termi-
nu, o którym mowa w ust. 6, rzeczy te sà opodatkowa-
ne podatkiem wed∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu
tego odstàpienia, z uwzgl´dnieniem ich wartoÊci cel-
nej ustalonej przez organ celny dla tego dnia. 

Art. 49. 1. Zwalnia si´ od podatku import rzeczy
pochodzàcych ze spadku otrzymanych przez: 

1) osob´ fizycznà posiadajàcà miejsce zamieszkania
na terytorium kraju lub 

2) prowadzàcà dzia∏alnoÊç niedochodowà osob´
prawnà posiadajàcà siedzib´ na terytorium kraju.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) Êrodków transportu przeznaczonych do dzia∏alno-
Êci gospodarczej;

4) artyku∏ów potrzebnych do wykonywania zawodu
lub zaj´cia, innych ni˝ przenoÊne przedmioty sztu-
ki stosowanej lub wyzwolonej, u˝ywanych do wy-
konywania zawodu lub zaj´cia przez osob´ zmar∏à;

5) zapasów surowców, pó∏produktów lub wyrobów
gotowych;

6) ˝ywego inwentarza i zapasów produktów rolnych,
których iloÊç jest wi´ksza ni˝ przeznaczona na nie-
zb´dne potrzeby domowe rodziny.

3. Rzeczy, o których mowa w ust. 1, podlegajà
zwolnieniu od podatku, je˝eli zosta∏y zg∏oszone do
procedury dopuszczenia do obrotu przed up∏ywem
2 lat, liczàc od dnia ostatecznego nabycia spadku
przez osob´ uprawnionà. Okres ten mo˝e byç wyd∏u-
˝ony przez w∏aÊciwy organ podatkowy w wyjàtko-
wych przypadkach. 

Art. 50. 1. Zwalnia si´ od podatku import wyposa-
˝enia, materia∏ów szkolnych i innych artyku∏ów stano-
wiàcych zwyk∏e wyposa˝enie pokoju studenta lub
ucznia, nale˝àcych do osoby przybywajàcej na teryto-
rium kraju w celu nauki, je˝eli sà one wykorzystywane
na potrzeby osobiste studenta lub ucznia.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1, przez:

1) ucznia lub studenta rozumie si´ osob´ zapisanà
do placówki edukacyjnej w celu ucz´szczania na
kursy w pe∏nym wymiarze przez nià oferowane;

2) wyposa˝enie rozumie si´ bielizn´ i poÊciel, jak
równie˝ ubrania stare lub nowe;

3) materia∏y szkolne rozumie si´ przedmioty i instru-
menty (∏àcznie z kalkulatorami i maszynami do pi-
sania) zwykle u˝ywane przez uczniów lub studen-
tów do nauki.

Art. 51. 1. Zwalnia si´ od podatku import towarów
umieszczonych w przesy∏kach wysy∏anych z teryto-
rium paƒstwa trzeciego bezpoÊrednio do odbiorcy
przebywajàcego na terytorium kraju, pod warunkiem
˝e ∏àczna wartoÊç towarów w przesy∏ce nie przekracza
kwoty wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równo-
wartoÊci 22 euro. 

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) perfum i wód toaletowych.
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3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do towarów importowanych w drodze
zamówienia wysy∏kowego.

Art. 52. 1. Zwalnia si´ od podatku import, z zastrze-
˝eniem ust. 2, towarów umieszczonych w przesy∏ce
wysy∏anej z terytorium paƒstwa trzeciego przez osob´
fizycznà i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywa-
jàcej na terytorium kraju, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione
nast´pujàce warunki:

1) iloÊç i rodzaj towarów nie wskazujà na ich prze-
znaczenie handlowe;

2) odbiorca nie jest obowiàzany do uiszczenia op∏at
na rzecz nadawcy w zwiàzku z otrzymaniem prze-
sy∏ki; 

3) przesy∏ki majà charakter okazjonalny.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, sà zwolnione
od podatku w ramach nast´pujàcych norm:

1) napoje alkoholowe:

a) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i wyroby
spirytusowe o mocy obj´toÊciowej alkoholu
powy˝ej 22 %, alkohol etylowy nieska˝ony
o mocy obj´toÊciowej alkoholu wynoszàcej
80 % i wi´cej — 1 litr lub 

b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i wy-
roby spirytusowe, aperitify na bazie wina lub al-
koholu, tafia, sake lub podobne napoje o mocy
obj´toÊciowej alkoholu nieprzekraczajàcej 22 %,
wina musujàce, wina wzmacniane — 1 litr lub 

c) wina inne ni˝ musujàce — 2 litry;

2) tytoƒ i wyroby tytoniowe:

a) papierosy — 50 sztuk lub 

b) cygaretki (cygara o ci´˝arze nie wi´kszym
ni˝ 3 g) — 25 sztuk, lub

c) cygara — 10 sztuk, lub

d) tytoƒ do palenia — 50 g; 

3) perfumy — 50 g lub wody toaletowe — 0,25 l;

4) kawa — 500 g lub ekstrakty i esencje kawy — 200 g;

5) herbata — 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty
— 40 g.

3. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´, je˝eli wartoÊç przesy∏ki nie przekracza kwo-
ty wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równowarto-
Êci 45 euro.

4. Towary, o których mowa w ust. 2, zawarte
w przesy∏ce w iloÊciach przekraczajàcych okreÊlone li-
mity podlegajà ca∏kowitemu wy∏àczeniu ze zwolnienia.

Art. 53. 1. Zwalnia si´ od podatku import, z zastrze-
˝eniem ust. 3—5, Êrodków trwa∏ych i innego wyposa-
˝enia, nale˝àcych do przedsi´biorcy wykonujàcego

w celach zarobkowych i na w∏asny rachunek dzia∏al-
noÊç gospodarczà, który zaprzesta∏ prowadzenia tej
dzia∏alnoÊci na terytorium paƒstwa trzeciego i zamie-
rza wykonywaç podobnà dzia∏alnoÊç na terytorium
kraju, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) Êrodki trwa∏e i inne wyposa˝enie by∏y u˝ywane
przez przedsi´biorc´ w miejscu poprzedniego wy-
konywania dzia∏alnoÊci przez okres co najmniej
12 miesi´cy przed dniem zaprzestania dzia∏alno-
Êci przedsi´biorstwa na terytorium paƒstwa trze-
ciego;

2) Êrodki trwa∏e i inne wyposa˝enie sà przeznaczone
na terytorium kraju do takiego samego celu, w ja-
kim by∏y u˝ywane na terytorium paƒstwa trzecie-
go;

3) rodzaj i iloÊç przywo˝onych rzeczy odpowiadajà
rodzajowi i skali dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
przedsi´biorc´.

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia od po-
datku, o którym mowa w ust. 1, przez w∏aÊciciela go-
spodarstwa rolnego zwolniony od podatku jest tak˝e
import ˝ywego inwentarza.

3. Zwolnienia od podatku nie stosuje si´ w przy-
padku zaprzestania dzia∏alnoÊci w zwiàzku z po∏àcze-
niem si´ przedsi´biorców lub nabyciem albo przej´-
ciem w posiadanie przez przedsi´biorc´ krajowego
zorganizowanej cz´Êci mienia przedsi´biorcy zagra-
nicznego, je˝eli nie powoduje to rozpocz´cia prowa-
dzenia nowej dzia∏alnoÊci.

4. Zwolnienia od podatku nie stosuje si´ równie˝
do:

1) Êrodków transportu, które nie s∏u˝à do wykony-
wania dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) towarów przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi
lub zwierz´ta; 

3) paliwa;

4) zapasów surowców, pó∏produktów i wyrobów go-
towych; 

5) inwentarza ˝ywego stanowiàcego w∏asnoÊç
przedsi´biorcy, który prowadzi dzia∏alnoÊç w za-
kresie obrotu zwierz´tami hodowlanymi.

5. Ârodki trwa∏e i inne wyposa˝enie podlegajà
zwolnieniu od podatku, je˝eli zosta∏y zg∏oszone do
procedury dopuszczenia do obrotu przed up∏ywem
12 miesi´cy, liczàc od dnia zaprzestania dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa na terytorium paƒstwa trzeciego.

6. Ârodki trwa∏e i inne wyposa˝enie, zwolnione od
podatku, przez 12 miesi´cy, liczàc od dnia zg∏oszenia
do procedury dopuszczenia do obrotu, nie mogà zo-
staç oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynaj´-
te, u˝yczone, wydzier˝awione lub w inny sposób od-
stàpione odp∏atnie lub nieodp∏atnie bez uprzedniego
poinformowania o tym organu celnego. W odniesie-
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niu do wypo˝yczania lub przekazania okres ten mo˝e
byç w uzasadnionych przypadkach wyd∏u˝ony do
36 miesi´cy przez naczelnika urz´du skarbowego.

7. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia, wy-
dzier˝awienia lub innego odstàpienia rzeczy zwolnio-
nych od podatku na podstawie ust. 1 i 2, dokonanych
przed up∏ywem okresu, o którym mowa w ust. 6, rze-
czy te sà opodatkowane podatkiem wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w dniu tego odstàpienia, z uwzgl´d-
nieniem wartoÊci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny. 

8. Do osób wykonujàcych wolne zawody, które
uzyska∏y prawo do wykonywania takich zawodów na
terytorium kraju, oraz do osób prawnych nieprowa-
dzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej, które przenoszà
swojà dzia∏alnoÊç z terytorium paƒstwa trzeciego na
terytorium kraju, ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 54. 1. Zwalnia si´ od podatku import produk-
tów rolnych oraz produktów hodowli, pszczelarstwa,
ogrodnictwa i leÊnictwa, uzyskanych w gospodar-
stwach zlokalizowanych na terytorium paƒstwa trze-
ciego, graniczàcych z terytorium kraju, prowadzonych
przez rolnika prowadzàcego g∏ówne gospodarstwo
rolne na terytorium kraju, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione
nast´pujàce warunki:

1) w przypadku produktów hodowli — produkty uzy-
skano od zwierzàt wyhodowanych na terytorium
kraju lub dopuszczonych do obrotu na terytorium
kraju;

2) produkty te zosta∏y poddane jedynie zabiegom,
które zwykle sà dokonywane po ich zebraniu lub
wyprodukowaniu;

3) zg∏oszenie celne do procedury dopuszczenia do
obrotu tych produktów jest dokonywane przez rol-
nika lub w jego imieniu.

2. Do produktów rybo∏ówstwa i gospodarki rybnej
prowadzonej przez polskich rybaków w wodach p∏y-
nàcych i jeziorach stanowiàcych granic´ Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz do produktów ∏owiectwa prowadzo-
nego przez polskich myÊliwych na tych jeziorach i wo-
dach p∏ynàcych przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 55. Zwalnia si´ od podatku import, na zasa-
dzie wzajemnoÊci, nasion, nawozów i produktów s∏u-
˝àcych do uprawy ziemi i roÊlin, przeznaczonych do
wykorzystania w gospodarstwach znajdujàcych si´ na
terytorium kraju, prowadzonych przez osoby prowa-
dzàce g∏ówne gospodarstwo zlokalizowane na teryto-
rium paƒstwa trzeciego graniczàce z terytorium kraju,
je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce warunki:

1) iloÊç przywo˝onych produktów nie przekracza ilo-
Êci niezb´dnej do uprawy lub prowadzenia dane-
go gospodarstwa;

2) zg∏oszenie celne produktów jest dokonywane
przez rolnika lub w jego imieniu.

Art. 56. 1. Zwalnia si´ od podatku import, z zastrze-
˝eniem ust. 4, towarów przywo˝onych w baga˝u oso-
bistym podró˝nego przybywajàcego z terytorium paƒ-
stwa trzeciego na terytorium kraju, je˝eli rodzaj tych
towarów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe,
a ich wartoÊç nie przekracza kwoty wyra˝onej w z∏o-
tych odpowiadajàcej równowartoÊci 175 euro. 

2. Przez baga˝ osobisty, o którym mowa w ust. 1,
rozumie si´ ca∏y baga˝, który podró˝ny jest w stanie
przedstawiç organom celnym, wje˝d˝ajàc na teryto-
rium kraju, jak równie˝ baga˝, który przedstawi on
póêniej organom celnym, pod warunkiem przedsta-
wienia dowodu, ˝e baga˝ by∏ zarejestrowany jako ba-
ga˝ towarzyszàcy w momencie wyruszenia w podró˝
przez przedsi´biorstwo, które by∏o odpowiedzialne za
jego przewóz. Baga˝ osobisty nie obejmuje przeno-
Ênych kanistrów zawierajàcych paliwo. 

3. Zwolnione sà od podatku towary w ramach na-
st´pujàcych norm:

1) napoje alkoholowe, je˝eli sà przywo˝one przez po-
dró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:

a) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i wyroby
spirytusowe o mocy obj´toÊciowej alkoholu
powy˝ej 22 %, alkohol etylowy nieska˝ony
o mocy obj´toÊciowej alkoholu wynoszàcej
80 % i wi´cej — 1 litr lub

b) napoje powsta∏e w wyniku destylacji i wyroby
spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alko-
holu, tafia, sake lub podobne napoje o rzeczy-
wistej mocy obj´toÊciowej alkoholu nieprzekra-
czajàcej 22 %, wina musujàce, wina wzmacnia-
ne — 2 litry, i

c) wina niemusujàce — 2 litry; 

2) tytoƒ i wyroby tytoniowe, je˝eli sà przywo˝one
przez podró˝nego, który ukoƒczy∏ 17 lat:

a) papierosy — 200 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o ci´˝arze nie wi´kszym
ni˝ 3 g) — 100 sztuk,

c) cygara — 50 sztuk lub

d) tytoƒ do palenia — 250 g;

3) perfumy — 50 g i wody toaletowe — 0,25 l;

4) kawa — 500 g lub ekstrakty i esencje kawy — 200 g

— je˝eli sà przywo˝one przez podró˝nego, który
ukoƒczy∏ 15 lat;

5) herbata — 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty 
— 40 g.

4. Je˝eli ∏àczna wartoÊç towarów przywo˝onych
przez podró˝nego przekracza kwot´ wyra˝onà w z∏o-
tych odpowiadajàcà równowartoÊci 175 euro, zwol-
nienie od podatku jest udzielane do wysokoÊci tej
kwoty w stosunku do towarów, które, gdyby by∏y przy-
wiezione oddzielnie, mog∏yby byç obj´te takim zwol-
nieniem. 
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5. WartoÊç towarów, o których mowa w ust. 3, oraz
wartoÊç rzeczy osobistych, importowanych czasowo
lub importowanych po ich czasowym wywozie, nie
jest wliczana do ogólnej wartoÊci kwoty wyra˝onej
w z∏otych odpowiadajàcej równowartoÊci 175 euro.

Art. 57. 1. Zwalnia si´ od podatku import:

1) zwierzàt specjalnie przygotowanych do u˝ytku la-
boratoryjnego;

2) nieprodukowanych na terytorium kraju substancji
biologicznych lub chemicznych, nadajàcych si´
g∏ównie do celów naukowych, przywo˝onych
w iloÊciach, które nie wskazujà na przeznaczenie
handlowe.

2. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ pod warunkiem, ˝e towary sà przeznaczone
dla:

1) instytucji publicznych, których podstawowà dzia-
∏alnoÊcià jest edukacja lub prowadzenie badaƒ na-
ukowych, albo dla wydzielonych jednostek tych
instytucji, je˝eli podstawowà dzia∏alnoÊcià tych
jednostek jest prowadzenie badaƒ naukowych lub
edukacja;

2) prywatnych instytucji, których podstawowà dzia-
∏alnoÊcià jest edukacja lub prowadzenie badaƒ na-
ukowych.

Art. 58. 1. Zwalnia si´ od podatku import:

1) substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego; 

2) odczynników do badania grupy krwi;

3) odczynników do badania rodzajów tkanek;

4) opakowaƒ specjalnie przystosowanych do prze-
wozu towarów okreÊlonych w pkt 1—3 oraz roz-
puszczalników i dodatków potrzebnych do ich u˝y-
cia, je˝eli sà przywo˝one jednoczeÊnie z tymi to-
warami.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1, przez:

1) substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego rozu-
mie si´ ludzkà krew i jej pochodne: ca∏a krew ludz-
ka, wysuszone ludzkie osocze, ludzka albumina
i roztwory sta∏e bia∏ka ludzkiego osocza, ludzka
immunoglobulina i ludzki fibrynogen;

2) odczynniki do badania grupy krwi rozumie si´
wszystkie odczynniki ludzkie, zwierz´ce, roÊlinne
i innego pochodzenia, stosowane do badania krwi
i do badania niezgodnoÊci krwi;

3) odczynniki do badania rodzajów tkanek rozumie
si´ wszystkie odczynniki ludzkie, zwierz´ce, roÊlin-
ne i innego pochodzenia, stosowane do oznacza-
nia typów ludzkich tkanek.

3. Zwolnienie od podatku towarów, o których mo-
wa w ust. 1, stosuje si´, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione na-
st´pujàce warunki:

1) towary sà przeznaczone dla instytucji lub labora-
toriów prowadzàcych dzia∏alnoÊç medycznà lub
naukowà niemajàcà charakteru handlowego;

2) towarowi towarzyszy certyfikat wydany przez od-
powiednie w∏adze paƒstwa wysy∏ki; 

3) towar jest przewo˝ony w pojemniku opatrzonym
etykietà identyfikacyjnà.

Art. 59. Zwalnia si´ od podatku import przesy∏ek
zawierajàcych próbki substancji posiadajàcych atest
Âwiatowej Organizacji Zdrowia i przeznaczonych do
kontroli jakoÊci surowców u˝ywanych do produkcji
Êrodków farmaceutycznych i leków, przywo˝onych dla
instytucji powo∏anych do tego celu.

Art. 60. Zwalnia si´ od podatku import Êrodków
farmaceutycznych i leków przeznaczonych do u˝ytku
medycznego dla ludzi lub zwierzàt przyby∏ych z teryto-
rium paƒstwa trzeciego uczestniczàcych w mi´dzyna-
rodowych imprezach sportowych organizowanych na
terytorium kraju, je˝eli ich iloÊç i rodzaj sà odpowied-
nie do celu, w jakim sà przywo˝one, i do czasu trwa-
nia imprezy sportowej.

Art. 61. 1. Zwalnia si´ od podatku import:

1) leków, odzie˝y, Êrodków spo˝ywczych, Êrodków
sanitarno-czyszczàcych i innych rzeczy s∏u˝àcych
zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artyku∏ów
o przeznaczeniu medycznym, przywo˝onych przez
organizacje spo∏eczne lub jednostki organizacyjne
statutowo powo∏ane do prowadzenia dzia∏alnoÊci
charytatywnej lub do realizacji pomocy humani-
tarnej, przeznaczonych do nieodp∏atnej dystrybu-
cji wÊród osób potrzebujàcych pomocy;

2) towarów przesy∏anych nieodp∏atnie przez osoby
majàce swoje miejsce zamieszkania lub siedzib´
na terytorium paƒstwa trzeciego, przeznaczonych
dla organizacji spo∏ecznych lub jednostek organi-
zacyjnych statutowo powo∏anych do prowadzenia
dzia∏alnoÊci charytatywnej lub do realizacji pomo-
cy humanitarnej, wykorzystywanych do zebrania
funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizo-
wanych na rzecz osób potrzebujàcych pomocy;

3) wyposa˝enia i materia∏ów biurowych przesy∏a-
nych nieodp∏atnie przez osoby majàce miejsce za-
mieszkania lub siedzib´ na terytorium paƒstwa
trzeciego, przeznaczonych dla organizacji spo∏ecz-
nych lub jednostek organizacyjnych statutowo po-
wo∏anych do prowadzenia dzia∏alnoÊci charyta-
tywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej,
wykorzystywanych jedynie do tej dzia∏alnoÊci.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, ma zasto-
sowanie wy∏àcznie do organizacji spo∏ecznych lub jed-
nostek organizacyjnych, w których procedury ksi´go-
we umo˝liwiajà kontrol´ wykorzystania zwolnionych
od podatku towarów.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do:

1) napojów alkoholowych;
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2) tytoniu i wyrobów tytoniowych;

3) kawy i herbaty;

4) Êrodków transportu, z wyjàtkiem ambulansów.

4. Towary, o których mowa w ust. 1, mogà byç u˝y-
czane, wydzier˝awiane, wynajmowane lub odst´po-
wane wy∏àcznie do celów okreÊlonych w ust. 1 pkt 1
i 2, po uprzednim zawiadomieniu organu celnego.

5. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia, wy-
dzier˝awienia lub innego odstàpienia towarów zwol-
nionych od podatku, o których mowa w ust. 1, w celu
innym ni˝ uprawniajàcy do zwolnienia od podatku, to-
wary te sà opodatkowane podatkiem wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w dniu tego odstàpienia, z uwzgl´d-
nieniem wartoÊci celnej ustalonej dla tego dnia przez
organ celny. 

6. Organizacje spo∏eczne lub jednostki organiza-
cyjne, które przestajà spe∏niaç warunki uprawniajàce
do skorzystania ze zwolnienia lub które zamierzajà
u˝ywaç towarów zwolnionych od podatku do celów
innych ni˝ okreÊlone w ust. 1, sà obowiàzane poinfor-
mowaç o tym organ celny.

7. Towary pozostajàce w posiadaniu organizacji
spo∏ecznej lub jednostki organizacyjnej, która przesta-
∏a spe∏niaç warunki do korzystania ze zwolnienia od
podatku, sà opodatkowane podatkiem wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w dniu, w którym przesta∏y spe∏niaç
te warunki, z uwzgl´dnieniem wartoÊci celnej ustalo-
nej dla tego dnia przez organ celny.

8. Towary u˝ywane przez organizacj´ spo∏ecznà
lub jednostk´ organizacyjnà, korzystajàcà ze zwolnie-
nia od podatku, do celów innych ni˝ okreÊlone
w ust. 1, sà opodatkowane podatkiem wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w dniu, w którym uzyska∏y nowe za-
stosowanie, z uwzgl´dnieniem wartoÊci celnej ustalo-
nej dla tego dnia przez organ celny.

Art. 62. 1. Zwalnia si´ od podatku import towarów
specjalnie przystosowanych do celów rehabilitacji
spo∏ecznej, zawodowej i medycznej oraz pomocy na-
ukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji osób
niepe∏nosprawnych, je˝eli towary te sà przywo˝one
przez organizacje spo∏eczne lub jednostki organizacyj-
ne, których podstawowym celem statutowym jest re-
habilitacja oraz pomoc naukowa i kulturalna tym oso-
bom, oraz je˝eli zosta∏y oddane takim instytucjom
bezp∏atnie i bez uzyskania korzyÊci ekonomicznych ze
strony dajàcego.

2. Zwolnienia od podatku, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ tak˝e do importu:

1) cz´Êci zamiennych, elementów i specjalnego wy-
posa˝enia, przeznaczonych do towarów, o których
mowa w ust. 1,

2) narz´dzi u˝ywanych do konserwacji, kontroli, kali-
browania lub naprawy towarów, o których mowa
w ust. 1

— pod warunkiem ˝e te cz´Êci, elementy, wyposa˝e-
nie lub narz´dzia zosta∏y przywiezione jednoczeÊnie

z towarami, o których mowa w ust. 1, lub zosta∏y
przywiezione póêniej, je˝eli mo˝na jednoznacznie
stwierdziç, ˝e sà przeznaczone do takich towarów,
które wczeÊniej zosta∏y zwolnione od podatku.

3. Towary zwolnione od podatku mogà byç u˝ycza-
ne, wydzier˝awiane, wynajmowane lub odst´powane
wy∏àcznie do celów okreÊlonych w ust. 1, po uprzed-
nim zawiadomieniu organu celnego.

4. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia pra-
wa w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia,
wydzier˝awienia lub innego odstàpienia towarów
zwolnionych od podatku, w celu innym ni˝ upraw-
niajàcy do zwolnienia od podatku, towary te sà opo-
datkowane podatkiem wed∏ug stawek obowiàzujà-
cych w dniu tego odstàpienia, z uwzgl´dnieniem ich
wartoÊci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ
celny. 

5. Towary zwolnione od podatku mogà byç u˝ycza-
ne, wynajmowane lub odst´powane, nieodp∏atnie lub
za op∏atà, przez obdarowane organizacje spo∏eczne
lub jednostki organizacyjne w celach niekomercyjnych
osobom, o których mowa w ust. 1, bez uiszczania po-
datku.

6. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia, wy-
dzier˝awienia lub innego odstàpienia towarów zwol-
nionych od podatku, o których mowa w ust. 1, w celu
innym ni˝ uprawniajàcy do zwolnienia od podatku, to-
wary te sà opodatkowane podatkiem wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w dniu tego odstàpienia, z uwzgl´d-
nieniem ich wartoÊci celnej ustalonej dla tego dnia
przez organ celny. 

7. Organizacje spo∏eczne lub jednostki organiza-
cyjne, które przestajà spe∏niaç warunki upowa˝niajàce
do skorzystania ze zwolnienia lub które zamierzajà
u˝ywaç towarów zwolnionych od podatku do celów
innych ni˝ przewidziane w tym artykule, sà obowiàza-
ne poinformowaç o tym organ celny.

8. Towary pozostajàce w posiadaniu organizacji
spo∏ecznej lub jednostki organizacyjnej, która przesta-
∏a spe∏niaç warunki do korzystania ze zwolnienia od
podatku, podlegajà opodatkowaniu podatkiem we-
d∏ug stawek obowiàzujàcych w dniu, w którym wyga-
s∏y te warunki, z uwzgl´dnieniem ich wartoÊci celnej
ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

9. Towary u˝ywane przez organizacj´ spo∏ecznà lub
jednostk´ organizacyjnà korzystajàcà ze zwolnienia od
podatku do celów innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 podle-
gajà opodatkowaniu podatkiem wed∏ug stawek obo-
wiàzujàcych w dniu, w którym uzyska∏y nowe zastoso-
wanie, z uwzgl´dnieniem ich wartoÊci celnej ustalonej
dla tego dnia przez organ celny.

Art. 63. 1. Zwalnia si´ od podatku import towarów:

1) przywo˝onych przez paƒstwowe jednostki organi-
zacyjne, organizacje spo∏eczne lub jednostki orga-
nizacyjne statutowo powo∏ane do prowadzenia
dzia∏alnoÊci charytatywnej lub do realizacji pomo-
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cy humanitarnej, je˝eli sà przeznaczone do bez-
p∏atnego:

a) rozdania ofiarom kl´ski ˝ywio∏owej lub kata-
strofy lub

b) oddania do dyspozycji ofiarom kl´ski ˝ywio∏o-
wej lub katastrofy i pozostajà w∏asnoÊcià tych
jednostek;

2) przywo˝onych przez jednostki ratownictwa, prze-
znaczonych na ich potrzeby, w zwiàzku z prowa-
dzonymi przez nie dzia∏aniami.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
wy∏àcznie do organizacji spo∏ecznych i jednostek or-
ganizacyjnych, w których procedury ksi´gowe umo˝li-
wiajà kontrol´ wykorzystania zwolnionych od podatku
towarów.

3. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do materia∏ów i sprz´tu przeznaczonych
do odbudowy terenów dotkni´tych kl´skà ˝ywio∏owà
lub katastrofà.

4. Towary, o których mowa w ust. 1, mogà byç
u˝yczane, wydzier˝awiane, wynajmowane lub odst´-
powane wy∏àcznie do celów okreÊlonych w ust. 1
pkt 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu organu cel-
nego.

5. W przypadku sprzeda˝y lub przeniesienia prawa
w∏asnoÊci w inny sposób, wynajmu, u˝yczenia, wy-
dzier˝awienia lub innego odstàpienia towarów zwol-
nionych od podatku na podstawie ust. 1 towary te sà
opodatkowane podatkiem wed∏ug stawek obowiàzu-
jàcych w dniu tego odstàpienia, z uwzgl´dnieniem ich
wartoÊci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ
celny. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, uznaje
si´, ˝e obowiàzek podatkowy z tytu∏u importu towa-
rów nie powstaje, je˝eli:

1) towary b´dà u˝ywane w celu, który uprawnia∏by
do skorzystania ze zwolnienia od podatku na pod-
stawie ust. 1, oraz

2) organ celny, który przyjà∏ zg∏oszenie celne doty-
czàce dopuszczenia do obrotu towaru zwolnione-
go od podatku, zostanie niezw∏ocznie poinformo-
wany o odstàpieniu.

7. Towary u˝yte przez organizacj´ uprawnionà do
zwolnienia do celów innych ni˝ okreÊlone w ust. 1 sà
opodatkowane podatkiem w wysokoÊci obowiàzujàcej
w dniu, w którym zostanà wykorzystane w innym ce-
lu, z uwzgl´dnieniem ich wartoÊci celnej ustalonej dla
tego dnia przez organ celny.

Art. 64. 1. Zwalnia si´ od podatku import:

1) odznaczeƒ przyznanych przez rzàdy paƒstw trze-
cich osobom majàcym miejsce zamieszkania na
terytorium kraju;

2) pucharów, medali i podobnych przedmiotów
o charakterze symbolicznym, które zosta∏y przy-
znane na terytorium paƒstwa trzeciego osobom
majàcym miejsce zamieszkania na terytorium kra-
ju, w uznaniu zas∏ug za dzia∏alnoÊç w dowolnej
dziedzinie lub zas∏ug zwiàzanych ze szczególnymi
wydarzeniami, je˝eli sà przywo˝one na terytorium
kraju przez osob´ nagrodzonà;

3) pucharów, medali i podobnych przedmiotów
o charakterze symbolicznym ofiarowanych nieod-
p∏atnie przez w∏adze paƒstw obcych lub osoby
majàce siedzib´ na terytorium paƒstwa trzeciego,
przywo˝onych w celu przyznania ich na teryto-
rium kraju za zas∏ugi okreÊlone w pkt 2;

4) pucharów, medali oraz pamiàtek o charakterze
symbolicznym i o niewielkiej wartoÊci, przezna-
czonych do bezp∏atnego rozdania osobom majà-
cym miejsce zamieszkania na terytorium paƒstwa
trzeciego podczas kongresów lub podobnych im-
prez o charakterze mi´dzynarodowym odbywajà-
cych si´ na terytorium kraju, je˝eli ich iloÊç nie
wskazuje na przeznaczenie handlowe.

2. Zwolnienie od podatku stosuje si´, je˝eli osoba
zainteresowana udokumentuje, ˝e spe∏nia warunki
okreÊlone w ust. 1. 

Art. 65. 1. Zwalnia si´ od podatku import towarów:

1) przywo˝onych na terytorium kraju przez osoby,
które sk∏ada∏y oficjalnà wizyt´ na terytorium
paƒstwa trzeciego i otrzymanych w zwiàzku z tà
wizytà jako podarunki od przyjmujàcych je
w∏adz;

2) przywo˝onych przez osoby przybywajàce na tery-
torium kraju z oficjalnà wizytà, z zamiarem wr´-
czenia ich w charakterze podarunków w∏adzom
polskim;

3) przesy∏anych jako podarunki, w dowód przyjaê-
ni lub ˝yczliwoÊci, przez w∏adze lub przedstawi-
cieli paƒstw obcych oraz zagraniczne organiza-
cje prowadzàce dzia∏alnoÊç o charakterze pu-
blicznym, które mieszczà si´ na terytorium paƒ-
stwa trzeciego, polskim w∏adzom lub organiza-
cjom prowadzàcym dzia∏alnoÊç o charakterze
publicznym.

2. Zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1,
nie stosuje si´ do: 

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych.

3. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce wa-
runki:

1) towar stanowi podarunek o charakterze okazjonal-
nym;

2) iloÊç lub rodzaj towaru nie wskazuje na przezna-
czenie handlowe.
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Art. 66. Zwalnia si´ od podatku, na zasadzie wza-
jemnoÊci, import:

1) darów ofiarowanych panujàcym i g∏owom paƒstw
oraz osobom, które zgodnie z przepisami mi´dzy-
narodowymi korzystajà z takich samych przywile-
jów;

2) towarów przeznaczonych do wykorzystania lub
u˝ycia przez panujàcych i g∏owy paƒstw obcych
oraz ich oficjalnych przedstawicieli w okresie ich
oficjalnego pobytu na terytorium kraju.

Art. 67. 1. Zwalnia si´ od podatku import próbek
towarów majàcych nieznacznà wartoÊç i mogàcych
s∏u˝yç jedynie uzyskaniu zamówieƒ na towary tego
samego rodzaju, które majà byç przywiezione na tery-
torium kraju.

2. Za próbk´ towaru, o której mowa w ust. 1, uwa-
˝a si´ niewielkà iloÊç towaru, reprezentujàcà okreÊlo-
ny rodzaj lub kategori´ towarów, pod warunkiem ˝e
sposób prezentacji i jakoÊç czynià je bezu˝ytecznymi
dla celów innych ni˝ promocja.

3. Organ celny, przyjmujàc zg∏oszenie celne obej-
mujàce próbki, o których mowa w ust. 1, mo˝e uzale˝-
niç zwolnienie tych próbek od podatku od pozbawie-
nia ich wartoÊci handlowej przez przedarcie, prze-
dziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych i widocz-
nych znaków lub w inny sposób pozwalajàcy na za-
chowanie przez ten towar charakteru próbek.

Art. 68. Zwalnia si´ od podatku import materia-
∏ów drukowanych o charakterze reklamowym,
w szczególnoÊci katalogi, cenniki, instrukcje obs∏ugi
lub ulotki handlowe dotyczàce towarów przeznaczo-
nych do sprzeda˝y lub wynajmu albo zwiàzane ze
Êwiadczeniem us∏ug przewozowych, handlowych,
bankowych lub ubezpieczeniowych, przywo˝onych
przez osob´ majàcà siedzib´ na terytorium paƒstwa
trzeciego, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce
warunki:

1) na materia∏ach w sposób widoczny jest umiesz-
czona nazwa przedsi´biorstwa, które produkuje,
sprzedaje lub wynajmuje towary albo oferuje
us∏ugi, do których one si´ odnoszà;

2) przesy∏ka zawiera jeden dokument albo jeden eg-
zemplarz ka˝dego dokumentu, je˝eli sk∏ada si´
ona z wielu dokumentów;

3) w przypadku przesy∏ek zawierajàcych wiele kopii
jednego dokumentu ich ∏àczny ci´˝ar brutto nie
przekracza 1 kg;

4) przesy∏ka nie znajduje si´ w serii przesy∏ek przeka-
zywanych przez nadawc´ temu samemu odbiorcy.

Art. 69. Zwalnia si´ od podatku import towarów
innych ni˝ okreÊlone w art. 68 spe∏niajàcych wy∏àcznie
funkcje reklamowe i nieposiadajàcych wartoÊci han-
dlowej, przesy∏anych nieodp∏atnie przez dostawc´
swoim odbiorcom.

Art. 70. 1. Zwalnia si´ od podatku, z zastrze˝eniem
ust. 3, import:

1) niewielkich próbek towarów wytwarzanych na te-
rytorium paƒstwa trzeciego, je˝eli ∏àcznie spe∏nia-
jà nast´pujàce warunki:

a) sà bezp∏atnie przywo˝one z terytorium paƒstwa
trzeciego lub sà uzyskiwane na imprezach,
o których mowa w ust. 2, z towarów przywie-
zionych z terytorium paƒstwa trzeciego,

b) sà przeznaczone wy∏àcznie do bezp∏atnego roz-
dania,

c) mogà byç u˝ywane wy∏àcznie w celu reklamy
i majà niewielkà wartoÊç jednostkowà,

d) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc pod uwag´ liczb´
zwiedzajàcych i wystawców, pozostaje w odpo-
wiednich proporcjach do charakteru imprezy,

e) nie nadajà si´ do obrotu handlowego i, je˝eli
ich charakter na to pozwala, znajdujà si´ w opa-
kowaniach zawierajàcych mniejszà iloÊç towa-
ru ni˝ najmniejsze opakowania takiego towaru
znajdujàce si´ w obrocie handlowym;

2) towarów przywo˝onych wy∏àcznie w celu demon-
stracji maszyn i urzàdzeƒ wytwarzanych na teryto-
rium paƒstwa trzeciego, je˝eli:

a) sà przeznaczone do zu˝ycia lub ulegajà znisz-
czeniu w trakcie trwania imprezy oraz 

b) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc pod uwag´ liczb´
zwiedzajàcych i wystawców, pozostaje w odpo-
wiednich proporcjach do charakteru imprezy;

3) materia∏ów o niewielkiej wartoÊci przeznaczonych
do budowy, wyposa˝enia i dekoracji stoisk wy-
stawców zagranicznych, w szczególnoÊci farby, la-
kiery, tapety i inne materia∏y, je˝eli zostanà zu˝yte
lub zniszczone;

4) drukowanych materia∏ów, katalogów, prospek-
tów, cenników, plakatów reklamowych, ilustrowa-
nych i nieilustrowanych kalendarzy, nieoprawio-
nych fotografii i innych towarów dostarczonych
bezp∏atnie, w celu wykorzystania ich do reklamy
towarów wytwarzanych na terytorium paƒstwa
trzeciego, je˝eli:

a) sà przeznaczone do bezp∏atnego rozdania,

b) ich wartoÊç i iloÊç, bioràc pod uwag´ liczb´
zwiedzajàcych i wystawców, pozostaje w odpo-
wiednich proporcjach do charakteru imprezy.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ pod warunkiem, ˝e towary sà przeznaczo-
ne na:

1) wystawy, targi, salony i podobne imprezy o cha-
rakterze handlowym, przemys∏owym, rolnym lub
rzemieÊlniczym;

2) wystawy lub imprezy organizowane w celach cha-
rytatywnych;
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3) wystawy lub imprezy organizowane w celach na-
ukowych, technicznych, rzemieÊlniczych, arty-
stycznych, edukacyjnych, kulturalnych, sporto-
wych, religijnych, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
zwiàzków zawodowych, turystycznych lub w celu
promowania wspó∏pracy mi´dzynarodowej;

4) spotkania przedstawicieli organizacji mi´dzynaro-
dowych;

5) uroczystoÊci i spotkania o charakterze oficjalnym
lub upami´tniajàcym okreÊlone zdarzenia.

3. Niekonfekcjonowane próbki Êrodków spo˝yw-
czych i napojów, spe∏niajàce warunki okreÊlone w
ust. 1 pkt 1, podlegajà zwolnieniu od podatku, je˝eli sà
bezp∏atnie konsumowane na imprezach, o których
mowa w ust. 2.

4. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, nie dotyczy: 

1) napojów alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobów tytoniowych; 

3) paliw sta∏ych, ciek∏ych i gazowych.

Art. 71. 1. Zwalnia si´ od podatku import towarów
przeznaczonych do badaƒ, analiz lub prób majàcych
na celu okreÊlenie ich sk∏adu, jakoÊci lub innych para-
metrów technicznych, przeprowadzanych w celu uzy-
skania informacji lub w ramach testów o charakterze
przemys∏owym lub handlowym, je˝eli sà spe∏nione
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) towary poddawane badaniom, analizom lub pró-
bom zostanà w ca∏oÊci zu˝yte lub zniszczone
w trakcie ich wykonywania;

2) badania, analizy lub próby nie stanowià promocji
handlowej;

3) iloÊci towarów ÊciÊle odpowiadajà celowi, do któ-
rego realizacji sà przywo˝one.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1,
stosuje si´ równie˝ do importu towarów, które nie ule-
g∏y zniszczeniu lub zu˝yciu w trakcie badaƒ, analiz lub
prób, pod warunkiem ˝e produkty powsta∏e po ich
przeprowadzeniu za zgodà organu celnego zostanà:

1) ca∏kowicie zniszczone lub pozbawione wartoÊci
handlowej lub

2) stanà si´ przedmiotem zrzeczenia na rzecz Skarbu
Paƒstwa, bez obcià˝ania go kosztami, lub

3) zostanà wywiezione z terytorium Wspólnoty.

3. Je˝eli towary powsta∏e po przeprowadzeniu ba-
daƒ, analiz lub prób sà dopuszczane do obrotu, podle-
gajà one opodatkowaniu podatkiem wed∏ug stawek
obowiàzujàcych w dniu zakoƒczenia tych badaƒ, ana-
liz lub prób, z uwzgl´dnieniem wartoÊci celnej ustalo-
nej dla tego dnia przez organ celny. Je˝eli osoba zain-
teresowana, za zgodà organu celnego i na warunkach

okreÊlonych przez organ celny, przetworzy pozosta∏e
produkty na odpady lub z∏om, wysokoÊç podatku
okreÊla si´, uwzgl´dniajàc stawki i wartoÊci w∏aÊciwe
dla tych produktów w dniu ich powstania.

Art. 72. Zwalnia si´ od podatku import znaków,
wzorów, szkiców lub projektów oraz towarzyszàcej im
dokumentacji i wniosków patentowych, przeznaczo-
nych dla instytucji w∏aÊciwych do spraw ochrony
praw autorskich lub patentów. 

Art. 73. Zwalnia si´ od podatku import:

1) folderów, broszur, ksià˝ek, czasopism, przewodni-
ków, oprawionych lub nieoprawionych plakatów,
nieoprawionych fotografii i powi´kszeƒ fotogra-
ficznych, ilustrowanych lub nieilustrowanych
map geograficznych, ilustrowanych kalendarzy,
których g∏ównym celem jest zach´canie do wyjaz-
dów zagranicznych, w szczególnoÊci do uczest-
nictwa w spotkaniach lub imprezach o charakte-
rze kulturalnym, turystycznym, sportowym, reli-
gijnym lub zawodowym, pod warunkiem ˝e towa-
ry te:

a) sà przeznaczone do bezp∏atnego rozdania oraz

b) nie zawierajà wi´cej ni˝ 25 % powierzchni pry-
watnej reklamy, oraz

c) majà charakter materia∏ów promocyjnych;

2) wykazów i spisów hoteli zagranicznych wydawa-
nych przez urz´dowe instytucje turystyczne lub
pod ich patronatem oraz rozk∏adów jazdy Êrodków
transportu dzia∏ajàcych na terytorium paƒstwa
trzeciego, je˝eli dokumenty te nie zawierajà wi´cej
ni˝ 25 % powierzchni prywatnej reklamy;

3) materia∏ów wysy∏anych akredytowanym przed-
stawicielom lub korespondentom instytucji tury-
stycznych i nieprzeznaczonych do rozdania,
a w szczególnoÊci roczniki, spisy abonentów tele-
fonicznych lub teleksowych, spisy hoteli, katalogi
targowe, próbki wyrobów rzemieÊlniczych o nie-
znacznej wartoÊci, dokumentacja na temat muze-
ów, uniwersytetów, uzdrowisk lub innych podob-
nych instytucji.

Art. 74. 1. Zwalnia si´ od podatku, z zastrze˝eniem
ust. 2, import:

1) dokumentów przysy∏anych bezp∏atnie organom
w∏adzy publicznej;

2) publikacji rzàdów paƒstw obcych oraz publikacji
organizacji mi´dzynarodowych przeznaczonych
do bezp∏atnego rozdania;

3) dokumentów wyborczych, w szczególnoÊci kart
do g∏osowania, list wyborczych w wyborach orga-
nizowanych przez organy majàce swoje siedziby
na terytorium paƒstwa trzeciego;

4) przedmiotów majàcych s∏u˝yç jako dowody lub
do podobnych celów przed sàdami lub innymi or-
ganami w∏adzy publicznej;

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3055 — Poz. 535



5) wzorów podpisów i drukowanych okólników za-
wierajàcych podpisy, które sà przesy∏ane w ra-
mach zwyczajowej wymiany informacji mi´dzy
s∏u˝bami publicznymi lub organami bankowymi;

6) urz´dowych wydawnictw przeznaczonych dla Na-
rodowego Banku Polskiego;

7) raportów, sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci, ulotek infor-
macyjnych, prospektów, blankietów przedp∏at i in-
nych dokumentów przedsi´biorstw majàcych
swojà siedzib´ na terytorium paƒstwa trzeciego
i przeznaczonych dla posiadaczy lub subskryben-
tów papierów wartoÊciowych emitowanych przez
te przedsi´biorstwa;

8) zapisanych noÊników, w szczególnoÊci w formie
perforowanych kart, zapisów dêwi´kowych i mi-
krofilmów, wykorzystywanych do przekazywania
informacji, przesy∏anych bezp∏atnie odbiorcy, je˝e-
li zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków
konkurencji; 

9) akt, dokumentacji archiwalnych, formularzy i in-
nych dokumentów, które majà byç wykorzystane
w trakcie mi´dzynarodowych spotkaƒ, konferencji
lub kongresów oraz sprawozdaƒ z tych imprez;

10) planów, rysunków technicznych, odbitek, opisów
i innych podobnych dokumentów przywo˝onych
w celu uzyskania lub realizacji zamówieƒ poza tery-
torium Wspólnoty lub w celu uczestnictwa w kon-
kursach organizowanych na terytorium kraju;

11) dokumentów przeznaczonych do wykorzystania
w trakcie egzaminów organizowanych na teryto-
rium kraju przez instytucje majàce swojà siedzib´
poza terytorium Wspólnoty;

12) formularzy przeznaczonych do wykorzystania jako
urz´dowe dokumenty w mi´dzynarodowym ruchu
pojazdów lub w transporcie towarów, odbywajà-
cych si´ na podstawie umów mi´dzynarodowych;

13) formularzy, etykiet, biletów i podobnych doku-
mentów wysy∏anych przez przedsi´biorstwa prze-
wozowe lub przedsi´biorstwa hotelarskie, majàce
siedzib´ poza terytorium Wspólnoty, biurom po-
dró˝y majàcym siedzib´ na terytorium kraju;

14) formularzy, biletów, konosamentów, listów prze-
wozowych lub innych dokumentów handlowych
lub urz´dowych, które zosta∏y u˝yte w obrocie go-
spodarczym;

15) urz´dowych druków dokumentów wydawanych
przez w∏adze paƒstw trzecich lub organy mi´dzyna-
rodowe oraz druków odpowiadajàcych mi´dzyna-
rodowym wzorom w celu ich dystrybucji, przesy∏a-
nych przez stowarzyszenia majàce siedzib´ na tery-
torium paƒstwa trzeciego odpowiednim stowarzy-
szeniom majàcym siedzib´ na terytorium kraju;

16) fotografii, slajdów i mat stereotypowych do foto-
grafii, w tym zawierajàcych opisy, przesy∏anych
agencjom prasowym lub wydawcom gazet lub
czasopism;

17) towarów okreÊlonych w za∏àczniku nr 7 do ustawy
produkowanych przez Organizacj´ Narodów Zjed-
noczonych lub jednà z jej specjalistycznych agen-
cji bez wzgl´du na cel, w jakim majà byç wykorzy-
stane;

18) artyku∏ów kolekcjonerskich i dzie∏ sztuki, o charak-
terze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym,
które nie sà przeznaczone na sprzeda˝ i które sà
importowane przez muzea, galerie i inne instytu-
cje, pod warunkiem ˝e artyku∏y te sà przywo˝one
bezp∏atnie, a je˝eli za op∏atà, to nie sà dostarczo-
ne przez podatnika;

19) publikacji oficjalnych wydawanych z upowa˝nie-
nia paƒstwa eksportujàcego, instytucji mi´dzyna-
rodowych, w∏adz i organów regionalnych lub lo-
kalnych na mocy prawa obowiàzujàcego w paƒ-
stwie eksportujàcym, a tak˝e druków rozprowa-
dzanych w zwiàzku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego albo wyborami narodowymi
w paƒstwie, w którym te druki sà tworzone przez
zagraniczne organizacje polityczne, oficjalnie
uznane za takie organizacje, w zakresie, w jakim te
publikacje i druki podlega∏y opodatkowaniu
w paƒstwie eksportujàcym i nie by∏y obj´te zwro-
tem podatku.

2. Zwolnienie od podatku stosuje si´, je˝eli doku-
menty i towary okreÊlone w ust. 1 nie majà wartoÊci
handlowej.

Art. 75. Zwalnia si´ od podatku import materia∏ów
wykorzystywanych do mocowania i zabezpieczania to-
warów w trakcie ich transportu z terytorium paƒstwa
trzeciego na terytorium kraju, w szczególnoÊci sznu-
rów, s∏omy, p∏ótna, papieru, kartonu, drewna, tworzy-
wa sztucznego, które ze swojej natury nie s∏u˝à do po-
wtórnego u˝ytku.

Art. 76. Zwalnia si´ od podatku import Êció∏ki, na-
wozów, pasz, przywo˝onych w Êrodkach transportu
wykorzystywanych do przewozu zwierzàt z terytorium
paƒstwa trzeciego na terytorium kraju, przeznaczo-
nych dla zwierzàt w trakcie ich transportu.

Art. 77. 1. Zwalnia si´ od podatku import:

1) paliwa przewo˝onego w standardowych zbiorni-
kach: 

a) prywatnych Êrodków transportu,

b) Êrodków transportu przeznaczonych do dzia∏al-
noÊci gospodarczej, 

c) specjalnych kontenerów

— w iloÊci do 200 litrów na Êrodek transportu;

2) paliwa w przenoÊnych zbiornikach przewo˝onych
przez prywatne Êrodki transportu, przeznaczone
do zu˝ycia w tych pojazdach, nie wi´cej jednak ni˝
10 litrów;

3) niezb´dnych do eksploatacji Êrodków transportu
smarów znajdujàcych si´ w tych Êrodkach.
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2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym
mowa w ust. 1: 

1) za standardowy zbiornik uwa˝a si´ zbiornik pali-
wa, który:

a) jest montowany na sta∏e przez producenta we
wszystkich Êrodkach transportu lub cysternach
takiego samego typu jak dany Êrodek transpor-
tu lub cysterna i który pozwala na bezpoÊrednie
wykorzystanie paliwa do nap´du Êrodka trans-
portu lub funkcjonowania systemu ch∏odzenia
i innych systemów dzia∏ajàcych w Êrodku trans-
portu lub cysternie, lub

b) jest przystosowany do Êrodków transportu po-
zwalajàcych na bezpoÊrednie wykorzystanie
gazu jako paliwa lub do dzia∏ania innych syste-
mów, w które mo˝e byç wyposa˝ony Êrodek
transportu, lub

c) jest montowany na sta∏e przez producenta we
wszystkich kontenerach tego samego typu co
dany kontener i którego sta∏e wmontowanie
umo˝liwia bezpoÊrednie wykorzystanie paliwa
do pracy w czasie transportu systemów ch∏o-
dzenia i innych systemów, w jakie kontenery
specjalne mogà byç wyposa˝one;

2) za Êrodek transportu przeznaczony do dzia∏alnoÊci
gospodarczej uwa˝a si´ ka˝dy mechaniczny pojazd
drogowy wykorzystywany w dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, w tym ciàgnik z naczepà lub bez naczepy,
który ze wzgl´du na rodzaj, budow´ lub wyposa˝e-
nie jest przeznaczony do przewozu towarów lub
wi´cej ni˝ dziewi´ciu osób razem z kierowcà, a tak-
˝e specjalistyczny mechaniczny pojazd drogowy;

3) za kontener specjalny uwa˝a si´ ka˝dy kontener
wyposa˝ony w specjalnie zaprojektowane instala-
cje systemów ch∏odzenia, systemów natleniania,
systemów izolacji cieplnej lub innych systemów;

4) za prywatny Êrodek transportu uwa˝a si´ ka˝dy
mechaniczny pojazd drogowy inny ni˝ wymienio-
ny w pkt 2.

3. Towary, o których mowa w ust. 1, sà zwolnione
od podatku, je˝eli sà wykorzystywane wy∏àcznie przez
Êrodek transportu, w którym zosta∏y przywiezione. To-
wary te nie mogà zostaç usuni´te z tego Êrodka trans-
portu ani byç sk∏adowane, chyba ˝e jest to konieczne
w przypadku jego naprawy, oraz nie mogà zostaç od-
p∏atnie lub nieodp∏atnie odstàpione przez osob´ ko-
rzystajàcà ze zwolnienia.

4. W przypadku naruszenia warunków, o których
mowa w ust. 3, wysokoÊç podatku okreÊla si´ wed∏ug
stanu i wartoÊci celnej towaru w dniu naruszenia tych
warunków oraz wed∏ug stawek obowiàzujàcych w tym
dniu. 

Art. 78. Zwalnia si´ od podatku import towarów
przywo˝onych z terytorium paƒstwa trzeciego przez
upowa˝nione organizacje w celu wykorzystania ich do
budowy, utrzymania lub ozdoby cmentarzy, grobów
i pomników upami´tniajàcych ofiary wojny pochowa-
ne na terytorium kraju.

Art. 79. Zwalnia si´ od podatku import:

1) trumien zawierajàcych zw∏oki i urn z prochami
zmar∏ych, jak równie˝ kwiatów, wieƒców i innych
przedmiotów ozdobnych zwykle im towarzyszà-
cych;

2) kwiatów, wieƒców i innych przedmiotów ozdob-
nych przywo˝onych przez osoby majàce miejsce
zamieszkania na terytorium paƒstwa trzeciego,
udajàce si´ na pogrzeby lub przybywajàce w celu
udekorowania grobów znajdujàcych si´ na teryto-
rium kraju, je˝eli ich iloÊç nie wskazuje na przezna-
czenie handlowe.

Art. 80. Zwalnia si´ od podatku import towarów
przeznaczonych do u˝ytku:

1) urz´dowego obcych przedstawicielstw dyploma-
tycznych, urz´dów konsularnych oraz misji spe-
cjalnych na terytorium kraju, a tak˝e organizacji
mi´dzynarodowych majàcych siedzib´ lub pla-
cówk´ na terytorium kraju,

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej
Polskiej szefów przedstawicielstw dyplomatycz-
nych paƒstw obcych, osób nale˝àcych do perso-
nelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw
i misji specjalnych, osób nale˝àcych do personelu
organizacji mi´dzynarodowych oraz innych osób
korzystajàcych z przywilejów i immunitetów na
podstawie ustaw, umów lub powszechnie uzna-
nych zwyczajów mi´dzynarodowych, jak równie˝
pozostajàcych z nimi we wspólnocie domowej
cz∏onków ich rodzin,

3) osobistego urz´dników konsularnych paƒstw ob-
cych oraz pozostajàcych z nimi we wspólnocie do-
mowej cz∏onków ich rodzin,

4) osobistego osób niekorzystajàcych z immunite-
tów, a nale˝àcych do cudzoziemskiego personelu
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów
konsularnych oraz misji specjalnych na terytorium
kraju

— na zasadzie wzajemnoÊci i pod warunkiem nieod-
st´powania towarów przez okres 3 lat od dnia do-
puszczenia ich do obrotu osobom innym ni˝ wymie-
nione w pkt 1—4. 

Art. 81. Zwolnienia, o których mowa w art. 47—80,
stosuje si´ w przypadku zastosowania zwolnieƒ od
c∏a, z wyjàtkiem art. 74 ust. 1 pkt 19. 

Art. 82. 1. W odniesieniu do organizacji mi´dzy-
narodowych, które na terytorium kraju prowadzà
dzia∏alnoÊç w interesie publicznym, mogà byç zasto-
sowane zwolnienia od podatku na warunkach okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
zwolniç od podatku organizacje mi´dzynarodowe, któ-
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re na terytorium kraju prowadzà dzia∏alnoÊç w intere-
sie publicznym i sà zwolnione od analogicznych po-
datków w innych krajach, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç prawid∏owego okreÊlenia iloÊci i war-
toÊci towarów obj´tych zwolnieniem;

2) sytuacj´ gospodarczà paƒstwa;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, wprowadziç in-
ne ni˝ okreÊlone w art. 43—81 zwolnienia od podatku,
a tak˝e okreÊliç szczegó∏owe warunki stosowania tych
zwolnieƒ, uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci oraz
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektóry-
mi towarami;

2) przebieg realizacji bud˝etu paƒstwa;

3) potrzeb´ uzyskania dostatecznej informacji o to-
warach b´dàcych przedmiotem zwolnienia;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia∏ 4

Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 %

Art. 83. 1. Stawk´ podatku w wysokoÊci 0 % stosu-
je si´ do:

1) dostaw armatorom morskim:

a) statków wycieczkowych i tym podobnych, prze-
znaczonych g∏ównie do przewozu osób; pro-
mów wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wy-
∏àczeniem liniowców pasa˝erskich pozosta∏ych,
statków (∏odzi) wycieczkowych itp. pozosta∏ych
promów (PKWiU 35.11.21-90.00),

b) tankowców (PKWiU 35.11.22), z wy∏àczeniem
tankowców pozosta∏ych (PKWiU 35.11.22-90.00),

c) statków ch∏odniczych (PKWiU 35.11.23), z wy∏à-
czeniem statków ch∏odniczych pozosta∏ych, in-
nych ni˝ tankowce (PKWiU 35.11.23-90.00),

d) statków przeznaczonych do przewozu towarów
oraz statków przeznaczonych do przewozu za-
równo 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∏ywajà-
cych wymienionych w podkategorii PKWiU
35.11.24-80 i 35.11.24-90.00,

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

f) pchaczy pe∏nomorskich (PKWiU 35.11.32-50.00),
statków szkolnych rybo∏ówstwa morskiego
(PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statków badaw-
czych rybo∏ówstwa morskiego (PKWiU ex
35.11.33-93.40);

2) importu Êrodków transportu morskiego i rybo∏ów-
stwa morskiego (PCN 8901 10 10 0, 8901 20 10 0,
8901 30 10 0,    8901 90 10 0,    8902 00 12 0,
8902 00 18 0)    (CN 8901 10 10,    8901 20 10,
8901 30 10, 8901 90 10,   8902 00 12,   8902 00 18)
przez armatorów morskich;

3) dostaw cz´Êci do Êrodków transportu morskiego
i rybo∏ówstwa morskiego, o których mowa
w pkt 1, i wyposa˝enia tych Êrodków, z wy∏àcze-
niem wyposa˝enia s∏u˝àcego celom rozrywki
i sportu;

4) importu cz´Êci do Êrodków transportu morskiego
i rybo∏ówstwa morskiego, o których mowa w pkt 1,
i wyposa˝enia tych Êrodków, z wy∏àczeniem wypo-
sa˝enia s∏u˝àcego celom rozrywki i sportu;

5) importu Êrodków transportu lotniczego u˝ywa-
nych w lotnictwie cywilnym do wykonywania
g∏ównie transportu mi´dzynarodowego o masie
w∏asnej przekraczajàcej 12 ton oraz cz´Êci zamien-
nych do nich i wyposa˝enia pok∏adowego przywo-
˝onego przez ich u˝ytkownika docelowego, posia-
dajàcego Êwiadectwo kwalifikacyjne wydane
przez polski organ nadzoru lotniczego;

6) dostaw Êrodków transportu lotniczego u˝ywanych
w lotnictwie cywilnym do wykonywania g∏ównie
transportu mi´dzynarodowego o masie w∏asnej
przekraczajàcej 12 ton oraz cz´Êci zamiennych do
nich i wyposa˝enia pok∏adowego dla u˝ytkownika
docelowego, posiadajàcego Êwiadectwo kwalifi-
kacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotni-
czego; 

7) us∏ug w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotnicze-
go, Êwiadczonych na rzecz przewoêników po-
wietrznych oraz innych podmiotów wykonujàcych
rejsy w transporcie mi´dzynarodowym;

8) us∏ug zwiàzanych z obs∏ugà startu, làdowania,
parkowania, obs∏ugà pasa˝erów i ∏adunków oraz
innych o podobnym charakterze us∏ug Êwiadczo-
nych na rzecz przewoêników powietrznych oraz in-
nych podmiotów wykonujàcych rejsy w transpor-
cie mi´dzynarodowym;

9) us∏ug Êwiadczonych na obszarze polskich portów
morskich, zwiàzanych z transportem mi´dzynaro-
dowym, polegajàcych na obs∏udze làdowych
i morskich Êrodków transportu;

10) dostaw towarów s∏u˝àcych bezpoÊrednio zaopa-
trzeniu statków:

a) u˝ywanych do ˝eglugi na pe∏nym morzu oraz
przewo˝àcych pasa˝erów za op∏atà lub u˝ywa-
nych dla celów gospodarczych, przemys∏o-
wych lub do po∏owów,

b) u˝ywanych do ratownictwa lub do udzielania
pomocy na morzu, lub do po∏owów przybrze˝-
nych, z wy∏àczeniem dostaw prowiantu na po-
k∏ad statków do po∏owów przybrze˝nych,

c) marynarki wojennej, wyp∏ywajàcych z kraju do
zagranicznych portów i przystani;
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11) us∏ug ratownictwa morskiego, nadzoru nad bez-
pieczeƒstwem ˝eglugi morskiej i Êródlàdowej oraz
us∏ug zwiàzanych z ochronà Êrodowiska morskie-
go i utrzymaniem akwenów portowych i torów
podejÊciowych;

12) najmu (czarteru) Êrodków transportu wodnego
oraz najmu wyposa˝enia tych Êrodków —
w zwiàzku z transportem mi´dzynarodowym;

13) najmu (czarteru) Êrodków transportu lotniczego
oraz najmu wyposa˝enia tych Êrodków —
w zwiàzku z transportem mi´dzynarodowym;

14) us∏ug zwiàzanych z obs∏ugà statków wymienio-
nych w klasie PKWiU ex 35.11 nale˝àcych do ar-
matorów morskich, z wyjàtkiem us∏ug Êwiadczo-
nych na cele osobiste za∏ogi;

15) us∏ug polegajàcych na remoncie, przebudowie
lub konserwacji statków wymienionych w klasie
PKWiU ex 35.11 oraz ich cz´Êci sk∏adowych;

16) us∏ug polegajàcych na remoncie, przebudowie
lub konserwacji Êrodków transportu lotniczego
oraz ich wyposa˝enia i sprz´tu zainstalowanego
na nich, u˝ywanych do transportu mi´dzynarodo-
wego;

17) pozosta∏ych us∏ug s∏u˝àcych bezpoÊrednim po-
trzebom Êrodków transportu morskiego i ich ∏a-
dunkom, o których mowa w pkt 1;

18) dostaw towarów s∏u˝àcych zaopatrzeniu Êrodków
transportu lotniczego u˝ywanych do wykonywa-
nia transportu mi´dzynarodowego;

19) us∏ug polegajàcych na wykonywaniu czynnoÊci
bezpoÊrednio zwiàzanych z organizacjà eksportu
towarów, a w szczególnoÊci wystawianiu doku-
mentów spedytorskich, konosamentów i za∏atwia-
niu formalnoÊci celnych;

20) us∏ug zwiàzanych bezpoÊrednio z importem towa-
rów, w przypadku gdy wartoÊç tych us∏ug zosta∏a
w∏àczona do podstawy opodatkowania, zgodnie
z art. 29 ust. 15, z wyjàtkiem us∏ug:

a) w zakresie ubezpieczenia towarów,

b) dotyczàcych importu towarów zwolnionych od
podatku;

21) us∏ug zwiàzanych bezpoÊrednio z eksportem to-
warów:

a) dotyczàcych towarów eksportowanych polega-
jàcych na ich pakowaniu, przewozie do miejsc
formowania przesy∏ek zbiorowych, sk∏adowa-
niu, prze∏adunku, wa˝eniu, kontrolowaniu
i nadzorowaniu bezpieczeƒstwa przewozu,

b) Êwiadczonych na podstawie umowy makler-
skiej, agencyjnej, zlecenia i poÊrednictwa, doty-
czàcych towarów eksportowanych;

22) dostaw towarów do wolnych obszarów celnych:

a) ustanowionych na terenie lotniczego, morskie-
go lub rzecznego przejÊcia granicznego, prze-
znaczonych do odprzeda˝y podró˝nym,

b) przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza
terytorium Wspólnoty i obj´tych procedurà
wywozu w rozumieniu przepisów celnych,
w tym tak˝e w celu ich kompletacji, pakowania
lub formowania przesy∏ek zbiorowych;

23) us∏ug transportu mi´dzynarodowego;

24) us∏ug polegajàcych na naprawie, uszlachetnianiu,
przerobie lub przetwarzaniu towarów;

25) dostaw towarów nabywanych przez podmioty
majàce siedzib´ lub miejsce zamieszkania albo
pobytu na terytorium paƒstwa trzeciego, nieb´dà-
ce podatnikami w rozumieniu art. 15, je˝eli towa-
ry te sà przeznaczone do przerobu, uszlachetnie-
nia lub przetworzenia na terytorium kraju, a na-
st´pnie do wywozu z terytorium Wspólnoty,
w przypadku gdy podatnik:

a) przeka˝e nabyty przez podmiot towar podatni-
kowi, który dokonuje przerobu, uszlachetnienia
lub przetworzenia tego towaru,

b) posiada dowód, ˝e nale˝noÊç za towar zosta∏a
zap∏acona i przekazana na rachunek bankowy
podatnika w banku majàcym siedzib´ na tery-
torium kraju;

26) dostaw sprz´tu komputerowego:

a) dla placówek oÊwiatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatyw-
nych lub edukacyjnych w celu dalszego nieod-
p∏atnego przekazania placówkom oÊwiatowym

— przy zachowaniu warunków, o których mowa
w ust. 13—15.

2. Opodatkowaniu stawkà podatku w wysokoÊci
0 % podlegajà czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
pkt 7—18 i 20—22, w przypadku prowadzenia przez
podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wyni-
ka, ˝e czynnoÊci te zosta∏y wykonane przy zachowaniu
warunków okreÊlonych w tym przepisie.

3. Przez us∏ugi transportu mi´dzynarodowego,
o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie si´:

1) przewóz lub inny sposób przemieszczania towa-
rów:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kra-
ju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza
terytorium Wspólnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium
Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznacze-
nia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium
Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznacze-
nia) poza terytorium Wspólnoty, je˝eli trasa
przebiega na pewnym odcinku przez terytorium
kraju (tranzyt),
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d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium paƒ-
stwa cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium kra-
ju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza
terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu
(nadania) poza terytorium Wspólnoty do miej-
sca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium
kraju, je˝eli trasa przebiega na pewnym odcin-
ku przez terytorium kraju;

2) przewóz lub inny sposób przemieszczania osób
Êrodkami transportu morskiego, lotniczego i kole-
jowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miej-
sca przyjazdu poza terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do
miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do
miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, je˝eli
trasa przebiega na pewnym odcinku przez tery-
torium kraju (tranzyt);

3) us∏ugi poÊrednictwa i spedycji mi´dzynarodowej,
zwiàzane z us∏ugami, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. Nie jest us∏ugà, o której mowa w ust. 3, przewóz
osób lub towarów w przypadku, gdy miejsce wyjazdu
(nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych
osób lub towarów znajduje si´ na terytorium kraju,
a przewóz poza terytorium kraju ma wy∏àcznie charak-
ter tranzytu.

5. Dokumentami stanowiàcymi dowód Êwiadcze-
nia us∏ug, o których mowa w ust. 1 pkt 23, sà w przy-
padku transportu:

1) towarów przez przewoênika lub spedytora — list
przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy,
lotniczy, samochodowy, konosament morski, ko-
nosament ˝eglugi Êródlàdowej), stosowany wy-
∏àcznie w komunikacji mi´dzynarodowej, lub inny
dokument, z którego jednoznacznie wynika, ˝e
w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca
przeznaczenia nastàpi∏o przekroczenie granicy
z paƒstwem trzecim, oraz faktura wystawiona
przez przewoênika (spedytora), z zastrze˝eniem
pkt 2;

2) towarów importowanych — oprócz dokumentów,
o których mowa w pkt 1, dokument potwierdzony
przez urzàd celny, z którego jednoznacznie wynika
fakt wliczenia wartoÊci us∏ugi do podstawy opo-
datkowania z tytu∏u importu towarów;

3) towarów przez eksportera — dowód wywozu to-
warów;

4) osób — mi´dzynarodowy bilet lotniczy, promowy,
okr´towy lub kolejowy, wystawiony przez prze-
woênika na okreÊlonà tras´ przewozu dla konkret-
nego pasa˝era.

6. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, powi-
nien zawieraç co najmniej:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ oraz adres siedziby lub
miejsca zamieszkania eksportera towarów;

2) okreÊlenie towarów i ich iloÊci;

3) potwierdzenie wywozu przez urzàd celny.

7. Przez us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, ro-
zumie si´ us∏ugi:

1) Êwiadczone bezpoÊrednio przez podatnika, który
sprowadzi∏ z terytorium paƒstwa trzeciego na te-
rytorium kraju towary obj´te procedurà uszlachet-
niania czynnego w celu ich naprawy, uszlachetnie-
nia, przerobu lub przetworzenia, je˝eli towary te
zostanà wywiezione z terytorium kraju poza tery-
torium Wspólnoty zgodnie z warunkami okreÊlo-
nymi w przepisach celnych;

2) polegajàce na poÊredniczeniu mi´dzy podmiotem
majàcym siedzib´ lub miejsce zamieszkania albo
pobytu na terytorium paƒstwa trzeciego nieb´dà-
cym podatnikiem, w rozumieniu art. 15, a podatni-
kiem, o którym mowa w pkt 1, gdy poÊrednik
otrzymuje prowizj´ lub inne wynagrodzenie od
którejkolwiek ze stron zawartego kontraktu doty-
czàcego us∏ug okreÊlonych w pkt 1, pod warun-
kiem posiadania kopii dokumentów potwierdzajà-
cych powrotny wywóz towarów z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty;

3) Êwiadczone przez innych podatników na zlecenie
podatnika, o którym mowa w pkt 1, polegajàce
wy∏àcznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie
lub przetworzeniu towarów sprowadzonych
w tym celu przez podatnika okreÊlonego w pkt 1,
pod warunkiem:

a) uzyskania oÊwiadczenia od zleceniodawcy, ˝e
towar, który powsta∏ w wyniku wykonania tej
us∏ugi, zostanie wywieziony z terytorium kraju
poza terytorium Wspólnoty,

b) posiadania szczegó∏owego rozliczenia tych
us∏ug zgodnie z treÊcià dokumentów celnych,
których kopie powinny byç w posiadaniu tych
podatników, potwierdzajàcych powrotny wy-
wóz towarów z terytorium kraju poza teryto-
rium Wspólnoty;

4) polegajàce na naprawie, uszlachetnieniu, przero-
bie lub przetworzeniu towarów sprowadzonych
z terytorium paƒstwa trzeciego na terytorium
kraju, które zosta∏y obj´te procedurà uszlachet-
niania czynnego w rozumieniu przepisów cel-
nych, Êwiadczone przez podatników na zlecenie
podmiotów majàcych siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania albo pobytu na terytorium paƒstwa
trzeciego nieb´dàcych podatnikami, w rozumie-
niu art. 15, w ramach kontraktów wielostron-
nych, je˝eli:

a) naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub
przetworzony przez tych podatników towar zo-
sta∏ sprowadzony z terytorium paƒstwa trzecie-
go na terytorium kraju przez podatnika b´dàce-
go równie˝ stronà tego kontraktu,
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b) podatnik posiada szczegó∏owe rozliczenie wy-
konanych us∏ug zgodnie z dokumentami celny-
mi potwierdzajàcymi wywóz towarów z teryto-
rium kraju poza terytorium Wspólnoty oraz ko-
pie tych dokumentów celnych.

8. Przepisy ust. 7 pkt 2—4 stosuje si´, je˝eli podat-
nik spe∏ni okreÊlone w nich warunki oraz otrzyma ca-
∏oÊç lub co najmniej 50 % zap∏aty przed up∏ywem
60 dni, liczàc od daty wywozu z terytorium kraju poza
terytorium Wspólnoty towaru b´dàcego przedmiotem
Êwiadczonych us∏ug, z tym ˝e spe∏nienie warunków
tak˝e po up∏ywie tego terminu uprawnia podatnika do
dokonania korekty kwoty podatku nale˝nego w z∏o˝o-
nej deklaracji podatkowej, w której wykazano us∏ug´.

9. Przez us∏ugi, o których mowa w ust. 1 pkt 24, ro-
zumie si´ równie˝ us∏ugi polegajàce na przerobie,
uszlachetnieniu lub przetworzeniu, Êwiadczone na zle-
cenie podmiotów majàcych siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania albo pobytu na terytorium paƒstwa trze-
ciego nieb´dàcych podatnikami, w rozumieniu art. 15,
w przypadku gdy:

1) wykonywane przez podatnika us∏ugi dotyczà to-
warów wytworzonych na terytorium kraju;

2) podatnik posiada dowód, ˝e nale˝noÊç za us∏ug´
zosta∏a zap∏acona i przekazana na rachunek ban-
kowy podatnika w banku majàcym siedzib´ na te-
rytorium kraju;

3) podatnik posiada dokument potwierdzajàcy wy-
wóz towaru z terytorium kraju poza terytorium
Wspólnoty, którego us∏uga dotyczy.

10. Przepis ust. 9 stosuje si´ pod warunkiem, ˝e po-
datnik otrzyma dokument potwierdzajàcy wywóz towa-
ru z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, nie
póêniej jednak ni˝ 40. dnia, liczàc od daty wykonania
us∏ugi; otrzymanie dokumentu potwierdzajàcego wy-
wóz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspól-
noty w terminie póêniejszym uprawnia podatnika do
dokonania korekty kwoty podatku nale˝nego w z∏o˝o-
nej deklaracji podatkowej, w której wykazano us∏ug´.

11. Je˝eli towar, który powsta∏ w wyniku czynno-
Êci, o których mowa w ust. 9, zosta∏ zbyty na teryto-
rium kraju, podatnicy, którzy dokonali tych czynnoÊci,
sà obowiàzani do zap∏acenia podatku wed∏ug stawki
w∏aÊciwej dla dostawy tego towaru, przy czym poda-
tek ustala si´ od wartoÊci towaru obliczonej na pod-
stawie przeci´tnych cen stosowanych w danej miej-
scowoÊci lub na danym rynku w dniu wykonania
Êwiadczenia, pomniejszonych o podatek.

12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje si´ pod warun-
kiem, ˝e podatnik otrzyma zap∏at´, nie póêniej jednak
ni˝ 40. dnia, liczàc od dnia wydania towaru; otrzyma-
nie zap∏aty w terminie póêniejszym uprawnia podatni-
ka do dokonania korekty kwoty podatku nale˝nego.

13. Opodatkowaniu stawkà podatku w wysokoÊci
0 % podlegajà towary wymienione w za∏àczniku nr 8
do ustawy.

14. Dokonujàcy dostawy, o której mowa w ust. 1
pkt 26, stosuje stawk´ podatku 0 %, pod warunkiem:

1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzo-
nego przez organ nadzorujàcy danà placówk´
oÊwiatowà, zgodnie z odr´bnymi przepisami —
w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1
pkt 26 lit. a;

2) posiadania kopii umowy o nieodp∏atnym przeka-
zaniu sprz´tu komputerowego placówce oÊwiato-
wej oraz posiadania stosownego zamówienia po-
twierdzonego przez organ nadzorujàcy placówk´
oÊwiatowà, zgodnie z odr´bnymi przepisami —
w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1
pkt 26 lit. b.

15. Dostawca obowiàzany jest przekazaç kopi´ do-
kumentów, o których mowa w ust. 14, do w∏aÊciwego
urz´du skarbowego.

16. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:

1) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2,

2) dane, które powinny zawieraç dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 5 pkt 3,

3) wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2,

4) dokumenty, dane, które powinna zawieraç doku-
mentacja, o której mowa w ust. 2

— uwzgl´dniajàc specyfik´ wykonywania niektórych
czynnoÊci, koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owej
identyfikacji us∏ugi na potrzeby rozliczenia podatku
oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia∏ 5

Szczególne przypadki okreÊlania wysokoÊci
podatku nale˝nego

Art. 84. 1. Podatnicy Êwiadczàcy us∏ugi w zakresie
handlu, którzy dokonujà sprzeda˝y opodatkowanej
i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej wed∏ug
ró˝nych stawek, a nie sà obowiàzani prowadziç ewi-
dencji, o której mowa w art. 111 ust. 1, mogà w celu
obliczenia kwoty podatku nale˝nego dokonaç podzia-
∏u sprzeda˝y towarów w danym okresie rozliczenio-
wym w proporcjach wynikajàcych z udokumentowa-
nych zakupów z tego okresu, w którym dokonano za-
kupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje si´ wy-
∏àcznie towary przeznaczone do dalszej sprzeda˝y we-
d∏ug cen uwzgl´dniajàcych podatek.

2. Je˝eli podatnik podjà∏ lub wznowi∏ dzia∏alnoÊç
wymienionà w ust. 1, podzia∏ sprzeda˝y mo˝e byç doko-
nany przy zastosowaniu do obrotu danego okresu rozli-
czeniowego procentowych wskaêników podzia∏u udo-
kumentowanych zakupów, dokonanych w okresie rozli-
czeniowym przed zakoƒczeniem okresu rozliczeniowe-
go, w którym podj´to lub wznowiono dzia∏alnoÊç.

Art. 85. W przypadku Êwiadczenia przez podatnika
us∏ug, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota
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podatku nale˝nego mo˝e byç obliczana jako iloczyn
wartoÊci dostawy i stawki:

1) 18,03 % — dla towarów i us∏ug obj´tych stawkà
podatku 22 %;

2) 6,54 % — dla towarów i us∏ug obj´tych stawkà po-
datku 7 %;

3) 2,91 % — dla towarów i us∏ug obj´tych stawkà po-
datku 3 %.

DZIA¸ IX

Odliczenie i zwrot podatku.
Odliczanie cz´Êciowe

Rozdzia∏ 1

Odliczenie i zwrot podatku

Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i us∏ugi sà
wykorzystywane do wykonywania czynnoÊci opodatko-
wanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przy-
s∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego, z zastrze˝eniem art. 114,
art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2. Kwot´ podatku naliczonego stanowi, z zastrze-
˝eniem ust. 3—7:

1) suma kwot podatku okreÊlonych w fakturach
otrzymanych przez podatnika:

a) z tytu∏u nabycia towarów i us∏ug,

b) potwierdzajàcych dokonanie przedp∏aty (zalicz-
ki, zadatku, raty), je˝eli wiàza∏y si´ one z po-
wstaniem obowiàzku podatkowego,

c) od komitenta z tytu∏u dostawy towarów b´dà-
cej przedmiotem umowy komisu

— z uwzgl´dnieniem rabatów okreÊlonych w art. 29
ust. 4;

2) w przypadku importu — suma kwot podatku wyni-
kajàca z dokumentu celnego;

3) zrycza∏towany zwrot podatku, o którym mowa
w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku nale˝nego od importu us∏ug, kwo-
ta podatku nale˝nego od dostawy towarów, dla
której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota
podatku nale˝nego z tytu∏u wewnàtrzwspólnoto-
wego nabycia towarów.

3. W przypadku nabycia samochodów osobowych
oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczal-
nej ∏adownoÊci mniejszej ni˝ okreÊlona wed∏ug wzoru:

D¸ = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:

D¸ — oznacza dopuszczalnà ∏adownoÊç,
n — oznacza iloÊç miejsc (siedzeƒ) ∏àcznie z miej-

scem dla kierowcy

— kwot´ podatku naliczonego stanowi 50 % kwoty
podatku okreÊlonej w fakturze lub kwoty podatku na-

le˝nego z tytu∏u wewnàtrzwspólnotowego nabycia to-
warów lub kwoty podatku nale˝nego od dostawy to-
warów, dla której podatnikiem jest ich nabywca — nie
wi´cej jednak ni˝ 5 000 z∏.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:

1) przypadków, gdy odprzeda˝ lub oddanie w odp∏at-
ne u˝ywanie na podstawie umowy leasingu tych
samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot dzia-
∏alnoÊci podatnika;

2) pojazdów specjalnych — je˝eli z wyciàgu ze Êwia-
dectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniajà-
cej z obowiàzku uzyskania Êwiadectwa homologa-
cji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ru-
chu drogowym, wynika, ˝e jest to pojazd specjalny;

3) pojazdów samochodowych do przewozu co naj-
mniej 10 osób ∏àcznie z kierowcà — je˝eli z wycià-
gu ze Êwiadectwa homologacji lub z odpisu decy-
zji zwalniajàcej z obowiàzku uzyskania Êwiadec-
twa homologacji, wydawanych zgodnie z przepi-
sami prawa o ruchu drogowym, wynika takie
przeznaczenie.

5. Dopuszczalna ∏adownoÊç pojazdów oraz iloÊç
miejsc (siedzeƒ), o których mowa w ust. 3, okreÊlona
jest na podstawie wyciàgu ze Êwiadectwa homologa-
cji lub odpisu decyzji zwalniajàcej z obowiàzku uzyska-
nia Êwiadectwa homologacji, wydawanych zgodnie
z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, któ-
re w wyciàgu ze Êwiadectwa homologacji lub w odpi-
sie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie
majà okreÊlonej dopuszczalnej ∏adownoÊci lub iloÊci
miejsc, uznaje si´ równie˝ za samochody osobowe,
o których mowa w ust. 3.

6. Przepisy ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio do
importu samochodów, o których mowa w ust. 3 i 5,
z tym ˝e kwot´ podatku naliczonego stanowi 50 %
kwoty wynikajàcej z dokumentu celnego, z uwzgl´d-
nieniem kwot wynikajàcych z decyzji, o których mowa
w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 — nie wi´cej jednak ni˝
5 000 z∏.

7. W przypadku us∏ugobiorców u˝ytkujàcych
samochody, o których mowa w ust. 3 i 5, na podsta-
wie umowy najmu, dzier˝awy, leasingu lub innej
umowy o podobnym charakterze, kwot´ podatku na-
liczonego stanowi 50 % kwoty podatku naliczonego
od czynszu (raty) lub innych p∏atnoÊci wynikajàcych
z zawartej umowy, udokumentowanych fakturà. Su-
ma kwot w ca∏ym okresie u˝ytkowania samochodu,
o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczàca jed-
nego samochodu, nie mo˝e jednak przekroczyç kwo-
ty 5 000 z∏.

8. Podatnik ma równie˝ prawo do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego,
o której mowa w ust. 2, je˝eli importowane lub naby-
te towary i us∏ugi dotyczà:

1) dostawy towarów lub Êwiadczenia us∏ug przez po-
datnika poza terytorium kraju, je˝eli kwoty te mo-
g∏yby byç odliczone, gdyby czynnoÊci te by∏y wy-
konywane na terytorium kraju, a podatnik posiada
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dokumenty, z których wynika zwiàzek odliczonego
podatku z tymi czynnoÊciami;

2) czynnoÊci, o których mowa w art. 7 ust. 3—7.

9. Podatnik ma równie˝ prawo do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego,
o której mowa w ust. 2, je˝eli importowane lub naby-
te towary i us∏ugi dotyczà nast´pujàcych czynnoÊci
wykonywanych na terytorium kraju:

1) transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
w tym Êwiadczonych przez brokerów ubezpiecze-
niowych i agentów ubezpieczeniowych,

2) udzielania i poÊrednictwa w udzieleniu kredytu
oraz zarzàdzania kredytem przez kredytodawc´,

3) poÊrednictwa lub wszelkich dzia∏aƒ w zakresie
gwarancji kredytowych lub jakiegokolwiek innego
zabezpieczenia pieni´dzy oraz zarzàdzania gwa-
rancjami kredytowymi przez kredytodawc´,

4) transakcji, w tym poÊrednictwa, dotyczàcych ra-
chunków terminowych i bie˝àcych, p∏atnoÊci,
przelewów, d∏ugów, czeków i innych zbywalnych
instrumentów finansowych, z wy∏àczeniem inkasa
nale˝noÊci i faktoringu,

5) transakcji, w tym poÊrednictwa dotyczàcego wa-
lut, banknotów i monet u˝ywanych jako prawne
Êrodki p∏atnicze, z wy∏àczeniem przedmiotów ko-
lekcjonerskich; przez przedmioty kolekcjonerskie
rozumie si´ monety ze z∏ota, srebra oraz innych
metali lub banknoty, które nie sà zwykle u˝ywane
jako prawny Êrodek p∏atniczy, a tak˝e monety
o wartoÊci numizmatycznej,

6) transakcji, w tym poÊrednictwa, z wy∏àczeniem za-
rzàdzania i przechowywania, których przedmio-
tem sà akcje, udzia∏y w spó∏kach i stowarzysze-
niach, obligacje i inne papiery wartoÊciowe, z wy-
∏àczeniem dokumentów ustanawiajàcych tytu∏
prawny do towarów oraz nast´pujàcych praw lub
papierów wartoÊciowych:

a) prawa do okreÊlonego udzia∏u w nieruchomoÊci,

b) praw rzeczowych dajàcych ich posiadaczowi
prawo u˝ytkowania w stosunku do nierucho-
moÊci,

c) udzia∏ów lub akcji, dajàcych ich posiadaczowi
prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania w stosunku
do nieruchomoÊci lub jej cz´Êci

— w przypadku gdy miejscem Êwiadczenia tych
us∏ug, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest terytorium
paƒstwa trzeciego lub gdy us∏ugi dotyczà bezpoÊred-
nio towarów eksportowanych, pod warunkiem ˝e po-
datnik posiada dokumenty, z których wynika zwiàzek
odliczonego podatku z tymi czynnoÊciami.

10. Prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
powstaje:

1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzy-
ma∏ faktur´ albo dokument celny, z zastrze˝eniem
pkt 2—4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 
— w rozliczeniu za okres, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy w podatku nale˝nym u nabyw-
cy odpowiednio od importu us∏ug lub wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy
towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;

3) w przypadku nabycia towarów i us∏ug, o których
mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, je˝eli faktura zawie-
ra informacj´, jakiego okresu dotyczy — w rozli-
czeniu za okres, w którym przypada termin p∏atno-
Êci;

4) w przypadku dokonania spisu z natury okreÊlone-
go w art. 113 ust. 5 i 7 — nie póêniej ni˝ w rozlicze-
niu za okres, w którym dokonano tego spisu;

5) w przypadku stosowania w imporcie towarów
procedury uproszczonej, polegajàcej na wpisie
do rejestru zgodnie z przepisami celnymi — za
okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokona∏
wpisu do rejestru; obni˝enie kwoty podatku na-
le˝nego nast´puje pod warunkiem dokonania
przez podatnika zap∏aty podatku wykazanego
w tym rejestrze.

11. Je˝eli podatnik nie dokona obni˝enia kwoty po-
datku nale˝nego w terminach okreÊlonych w ust. 10,
mo˝e obni˝yç kwot´ podatku nale˝nego w deklaracji
podatkowej za nast´pny okres rozliczeniowy.

12. W przypadku otrzymania faktury, o której mo-
wa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem pra-
wa do rozporzàdzania towarem jak w∏aÊciciel albo
przed wykonaniem us∏ugi, z wy∏àczeniem przypad-
ków, gdy faktura dokumentuje czynnoÊci, od których
obowiàzek podatkowy powsta∏ zgodnie z art. 19 ust.
13 pkt 1, 2, 4, 7, 9—11 — prawo do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego powstaje z chwilà nabycia prawa
do rozporzàdzania towarem lub z chwilà wykonania
us∏ugi.

13. Je˝eli podatnik nie dokona∏ obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego
w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18,
mo˝e on obni˝yç kwot´ podatku nale˝nego przez do-
konanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w któ-
rym wystàpi∏o prawo do obni˝enia podatku nale˝ne-
go, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 5 lat, liczàc od po-
czàtku roku, w którym wystàpi∏o prawo do obni˝enia
podatku nale˝nego.

14. W przypadku podatników obowiàzanych do
dokonywania korekt kwot podatku naliczonego, o któ-
rych mowa w art. 91 ust. 1 i 2, cz´Êç kwoty podatku na-
liczonego obni˝ajàcà kwot´ podatku nale˝nego obli-
cza si´ w oparciu o proporcj´ w∏aÊciwà dla roku po-
datkowego, w którym powsta∏o prawo do obni˝enia
kwoty podatku nale˝nego niezale˝nie od terminu ob-
ni˝enia kwoty podatku.

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13,
stosuje si´ odpowiednio art. 81b Ordynacji podatko-
wej. 
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16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, mo-
gà obni˝yç kwot´ podatku nale˝nego w rozliczeniu za
kwarta∏, w którym:

1) uregulowali ca∏à nale˝noÊç wynikajàcà z otrzyma-
nej od kontrahenta faktury,

2) dokonali zap∏aty podatku wynikajàcego z doku-
mentu celnego, z uwzgl´dnieniem kwot wynikajà-
cych z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3
oraz w art. 34

— nie wczeÊniej jednak ni˝ z dniem otrzymania fak-
tury lub dokumentu celnego. Przepis ust. 10 stosuje
si´ odpowiednio.

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje si´ do kwoty po-
datku naliczonego, wynikajàcej z faktur i dokumentów
celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku
nale˝nego w rozliczeniu za okres poprzedzajàcy kwar-
ta∏, za który podatnik b´dzie rozlicza∏ si´ metodà ka-
sowà. 

18. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 5,
kwot´ podatku naliczonego, wynikajàcà z faktur lub
dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy
rozliczali si´ metodà kasowà, i nieodliczonà od kwoty
podatku nale˝nego do koƒca tego okresu, majà pra-
wo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´
podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym,
w którym: 

1) uregulowali kontrahentowi ca∏à nale˝noÊç wyni-
kajàcà z otrzymanych faktur — w przypadku po-
datku wynikajàcego z faktur;

2) dokonali zap∏aty podatku — w przypadku podatku
wynikajàcego z dokumentów celnych;

3) dokonali zap∏aty podatku wynikajàcego z decyzji,
o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

19. Je˝eli w okresie, o którym mowa w ust. 10, 11,
12, 16 lub 18, podatnik nie wykona∏ czynnoÊci opodat-
kowanych, kwot´ podatku naliczonego za ten okres
przenosi si´ do rozliczenia na nast´pny okres rozlicze-
niowy. 

20. U podatnika, o którym mowa w art. 16, kwotà
podatku naliczonego jest kwota stanowiàca równo-
wartoÊç 22 % kwoty nale˝nej z tytu∏u dostawy nowe-
go Êrodka transportu, nie wy˝sza jednak ni˝ kwota po-
datku zawartego w fakturze stwierdzajàcej nabycie te-
go Êrodka lub dokumencie celnym, albo podatku za-
p∏aconego przez tego podatnika od wewnàtrzwspól-
notowego nabycia tego Êrodka. 

21. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inny ni˝
okreÊlony w ust. 10 termin obni˝enia kwoty podatku
nale˝nego, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci; 

2) stosowane techniki dokumentowania rozliczeƒ
w obrocie gospodarczym.

Art. 87. 1. W przypadku gdy kwota podatku nali-
czonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie
rozliczeniowym wy˝sza od kwoty podatku nale˝nego,
podatnik ma prawo do obni˝enia o t´ ró˝nic´ kwoty
podatku nale˝nego za nast´pne okresy lub do zwrotu
ró˝nicy na rachunek bankowy.

2. Z zastrze˝eniem ust. 3, zwrot ró˝nicy podatku
nast´puje na rachunek bankowy podatnika w banku
majàcym siedzib´ na terytorium kraju wskazanym
w zg∏oszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w od-
r´bnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia z∏o˝e-
nia rozliczenia przez podatnika. Je˝eli zasadnoÊç zwro-
tu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik
urz´du skarbowego mo˝e przed∏u˝yç ten termin do
czasu zakoƒczenia post´powania wyjaÊniajàcego. Je-
˝eli przeprowadzone post´powanie wyka˝e zasadnoÊç
zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urzàd
skarbowy wyp∏aca podatnikowi nale˝nà kwot´ wraz
z odsetkami w wysokoÊci odpowiadajàcej op∏acie pro-
longacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p∏at-
noÊci podatku lub jego roz∏o˝enia na raty.

3. Ró˝nica podatku podlegajàca zwrotowi w kwo-
cie przekraczajàcej wartoÊç podatku naliczonego zwià-
zanego z nabyciem towarów lub us∏ug, które na pod-
stawie przepisów o podatku dochodowym sà zalicza-
ne przez podatnika do Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych podlegajàcych amortyza-
cji, powi´kszonej o 22 % obrotu podatnika opodatko-
wanego stawkami ni˝szymi ni˝ okreÊlona w art. 41
ust. 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia
z∏o˝enia deklaracji podatkowej.

4. Na umotywowany wniosek podatnika z∏o˝ony
wraz z deklaracjà podatkowà, kwota ró˝nicy podatku
podlegajàca zwrotowi w terminie 60 dni od dnia z∏o˝e-
nia rozliczenia ulega podwy˝szeniu, je˝eli podwy˝sze-
nie tej kwoty:

1) jest uzasadnione sezonowoÊcià produkcji lub se-
zonowoÊcià wykonywanych us∏ug, lub sezonowo-
Êcià skupu produktów rolnych;

2) jest uzasadnione kwotà podatku naliczonego,
o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1.

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom doko-
nujàcym dostawy towarów lub Êwiadczenia us∏ug po-
za terytorium kraju i niedokonujàcym sprzeda˝y opo-
datkowanej przys∏uguje zwrot kwoty podatku naliczo-
nego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie
okreÊlonym w ust. 4.

6. Na umotywowany wniosek podatnika z∏o˝ony
wraz z deklaracjà podatkowà urzàd skarbowy jest obo-
wiàzany zwróciç ró˝nic´ podatku, o której mowa
w ust. 2, w terminie 25 dni, a w przypadku kwoty,
o której mowa w ust. 3 — w terminie 60 dni, liczàc od
dnia z∏o˝enia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczo-
nego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikajà z:

1) faktur dokumentujàcych kwoty nale˝noÊci, które
zosta∏y w ca∏oÊci zap∏acone bezpoÊrednio podat-
nikowi b´dàcemu wystawcà faktury, z uwzgl´d-
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nieniem art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mo-
wa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zosta∏y przez
podatnika zap∏acone,

3) wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów lub
importu us∏ug lub dostawy towarów, dla której
podatnikiem jest ich nabywca, je˝eli w deklaracji
podatkowej zosta∏a wykazana kwota podatku na-
le˝nego od tych transakcji 

— przy czym przepis ust. 2 zdanie drugie i trzecie
stosuje si´ odpowiednio.

7. Ró˝nic´ podatku niezwróconà przez urzàd skar-
bowy w terminach, o których mowa w ust. 2 w zdaniu
pierwszym i w ust. 3, traktuje si´ jako nadp∏at´ podat-
ku podlegajàcà oprocentowaniu w rozumieniu przepi-
sów Ordynacji podatkowej.

8. W przypadku gdy podatnik otrzyma∏ zwrot ró˝-
nicy podatku z tytu∏u eksportu towarów i nast´pnie
ca∏oÊç lub cz´Êç tego towaru powróci∏a do podatni-
ka, a czynnoÊç ta powoduje powrót towaru na tery-
torium kraju, podatnik jest obowiàzany zwróciç ca-
∏oÊç lub odpowiednià cz´Êç otrzymanego zwrotu
w terminie 14 dni, liczàc od dnia przekroczenia towa-
ru przez paƒstwowà granic´ Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Podatnik mo˝e zwi´kszyç o t´ kwot´ podatek
naliczony, poczàwszy od najbli˝szego okresu rozli-
czeniowego. 

9. W razie niedope∏nienia obowiàzku przewidzia-
nego w ust. 8 od niezwróconej kwoty sà naliczane od-
setki za zw∏ok´ jak od zaleg∏oÊci podatkowych. Odset-
ki naliczane sà od nast´pnego dnia po up∏ywie termi-
nu okreÊlonego w ust. 8, a je˝eli termin ten przypada
wczeÊniej ni˝ termin najbli˝szego okresu rozliczenio-
wego — od terminu, w którym powinno zostaç doko-
nane rozliczenie podatku.

10. Podatnik wymieniony w art. 16 mo˝e otrzymaç
zwrot podatku do wysokoÊci kwoty okreÊlonej w art. 86
ust. 20. 

11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia:

1) mo˝e okreÊliç przypadki, gdy przyj´cie przez po-
datnika w odp∏atne u˝ywanie Êrodków trwa∏ych
nale˝àcych do osób trzecich mo˝e byç traktowane
na równi z zakupem tych Êrodków, oraz warunki
i tryb zwrotu ró˝nicy podatku;

2) mo˝e rozszerzyç zakres zwrotu ró˝nicy podatku,
o którym mowa w ust. 2 i 3, na ca∏oÊç lub cz´Êç
nadwy˝ki kwoty podatku naliczonego ponad kwo-
t´ podatku nale˝nego, je˝eli jest to uzasadnione
charakterem dzia∏alnoÊci podatnika lub d∏ugoÊcià
cyklu produkcyjnego;

3) okreÊli przypadki, warunki i terminy zwrotu podat-
ku, o którym mowa w ust. 10.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa
w ust. 11, uwzgl´dnia:

1) specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci oraz
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektóry-
mi towarami;

2) koniecznoÊç prawid∏owego udokumentowania
zwracanych kwot podatku;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Art. 88. 1. Obni˝enia kwoty lub zwrotu ró˝nicy po-
datku nale˝nego nie stosuje si´ do nabywanych przez
podatnika:

1) importu us∏ug, w zwiàzku z którymi zap∏ata nale˝-
noÊci jest dokonywana bezpoÊrednio lub poÊred-
nio na rzecz podmiotu majàcego miejsce zamiesz-
kania, siedzib´ lub zarzàd na terytorium lub w kra-
ju wymienionych w za∏àczniku nr 5 do ustawy;

2) towarów i us∏ug, je˝eli wydatki na ich nabycie nie
mog∏yby byç zaliczone do kosztów uzyskania przy-
chodów w rozumieniu przepisów o podatku docho-
dowym, z wyjàtkiem przypadków, gdy brak mo˝li-
woÊci zaliczenia tych wydatków do kosztów uzy-
skania przychodów pozostaje w bezpoÊrednim
zwiàzku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;

3) paliw silnikowych, oleju nap´dowego oraz gazu,
wykorzystywanych do nap´du samochodów oso-
bowych i innych pojazdów samochodowych,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5;

4) us∏ug noclegowych i gastronomicznych, z wyjàt-
kiem:

a) przypadków, gdy us∏ugi te zosta∏y nabyte przez
podatników Êwiadczàcych us∏ugi turystyki, je-
˝eli w sk∏ad us∏ugi turystyki, opodatkowanej na
zasadach innych ni˝ okreÊlone w art. 119,
wchodzà us∏ugi noclegowe lub gastronomicz-
ne albo jedne i drugie,

b) nabycia gotowych posi∏ków przeznaczonych
dla pasa˝erów przez podatników Êwiadczàcych
us∏ugi przewozu osób;

5) towarów i us∏ug, których nabycie:

a) zosta∏o udokumentowane fakturami otrzyma-
nymi przed dniem utraty zwolnienia okreÊlone-
go w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem re-
zygnacji z tego zwolnienia, z wyjàtkiem przy-
padków okreÊlonych w art. 113 ust. 5 i 7,

b) nastàpi∏o w wyniku darowizny lub nieodp∏atne-
go Êwiadczenia us∏ugi.

2. Je˝eli na podstawie dokumentacji prowadzonej
przez podatnika nie mo˝na ustaliç kwoty podatku nali-
czonego od towarów i us∏ug okreÊlonych w ust. 1
pkt 2, kwot´ tego podatku ustala si´ przez zastosowa-
nie stawki 22 % do kwoty wydatków, które w rozumie-
niu przepisów o podatku dochodowym nie mogà byç
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
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3. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) wydatków zwiàzanych z nabyciem towarów
i us∏ug, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z na-
byciem gruntów i praw wieczystego u˝ytkowania
gruntów;

2) wydatków zwiàzanych z nabyciem towarów
i us∏ug zaliczanych u podatnika do Êrodków trwa-
∏ych niepodlegajàcych amortyzacji, zgodnie z prze-
pisami o podatku dochodowym, je˝eli fakt ten po-
zostaje w Êcis∏ym zwiàzku ze zwolnieniem od tego
podatku;

3) wydatków zwiàzanych z dostawà towarów oraz
Êwiadczeniem us∏ug w przypadkach okreÊlonych
w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, je˝eli czynnoÊci te zo-
sta∏y opodatkowane;

4) podatku od importu towarów oraz od wewnàtrz-
wspólnotowego nabycia towarów stanowiàcych
wk∏ady niepieni´˝ne (aporty) do spó∏ek handlo-
wych;

5) wydatków na nabycie towarów celem oddania ich
w odp∏atne u˝ywanie na podstawie umów leasin-
gu, je˝eli zgodnie z przepisami o podatku docho-
dowym odpisów amortyzacyjnych dokonuje ko-
rzystajàcy;

6) nabycia towarów przez komisanta na rzecz komi-
tenta w wykonaniu umowy komisu;

7) nabycia towarów przez komisanta od komitenta
w ramach umowy komisu;

8) podatku od wewnàtrzwspólnotowego nabycia to-
warów w przypadku, o którym mowa w art. 11.

4. Obni˝enia kwoty lub zwrotu ró˝nicy podatku na-
le˝nego nie stosuje si´ równie˝ do podatników, którzy
nie sà zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgod-
nie z art. 96, z wy∏àczeniem przypadków, o których
mowa w art. 86 ust. 20.

5. W celu zapobie˝enia nadu˝yciom, a tak˝e dà˝àc
do jednakowego traktowania podatników w zakresie
odliczania podatku z tytu∏u nabycia towarów lub roz-
porzàdzania takimi samymi towarami, mogà zostaç
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 92 ust. 1 pkt 1 inne przypadki, w których podatnik
nie ma prawa do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego.

Art. 89. 1. W odniesieniu do:

1) przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów
konsularnych oraz cz∏onków personelu tych
przedstawicielstw i urz´dów, a tak˝e innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów
lub zwyczajów mi´dzynarodowych, je˝eli nie sà
obywatelami polskimi i nie majà sta∏ego pobytu
na terytorium kraju,

2) Si∏ Zbrojnych Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocno-
atlantyckiego oraz Si∏ Zbrojnych Paƒstw-Stron
Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego uczestniczàcych

w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowych
Kwater i Dowództw i ich personelu cywilnego,

3) podmiotów nieposiadajàcych siedziby, miejsca
zamieszkania, sta∏ego miejsca prowadzenia dzia-
∏alnoÊci na terytorium kraju, niezarejestrowanych
na potrzeby podatku na terytorium kraju 

— mogà byç zastosowane zwroty podatku na warun-
kach okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie ust. 2, 3 i 5.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przy-
padki i tryb zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplo-
matycznym, urz´dom konsularnym oraz cz∏onkom per-
sonelu tych przedstawicielstw i urz´dów, a tak˝e innym
osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów
lub zwyczajów mi´dzynarodowych, je˝eli nie sà obywa-
telami polskimi i nie majà sta∏ego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli zwrot taki wynika z poro-
zumieƒ mi´dzynarodowych lub zasady wzajemnoÊci.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki i tryb
zwrotu podatku Si∏om Zbrojnym Paƒstw-Stron Trakta-
tu Pó∏nocnoatlantyckiego oraz Si∏om Zbrojnym
Paƒstw-Stron Traktatu Pó∏nocnoatlantyckiego uczest-
niczàcych w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodo-
wym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cy-
wilnemu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przy wydawaniu rozporzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 2 i 3, uwzgl´dnia:

1) porozumienia mi´dzynarodowe;

2) koniecznoÊç prawid∏owego udokumentowania
zwracanych kwot podatku;

3) potrzeb´ zapewnienia informacji o towarach
i us∏ugach, od których nabycia podatek jest zwra-
cany;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, wa-
runki i tryb zwrotu podatku podmiotom nieposiadajà-
cym siedziby, miejsca zamieszkania, sta∏ego miejsca
prowadzenia dzia∏alnoÊci na terytorium kraju, niezare-
jestrowanym na potrzeby podatku na terytorium kra-
ju, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç prawid∏owego udokumentowania za-
kupów, od których przys∏uguje zwrot podatku;

2) potrzeb´ zapewnienia prawid∏owej informacji
o wysokoÊci zwracanych kwot podatku;

3) potrzeb´ zapewnienia niezb´dnych informacji
o podmiocie ubiegajàcym si´ o zwrot podatku ja-
ko podmiocie uprawnionym do otrzymania tego
zwrotu;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.
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6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych,
charytatywnych lub edukacyjnych, których dzia∏alnoÊç
jest zaliczana do dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), oraz do niektórych grup
towarów mogà byç zastosowane zwroty podatku na
warunkach okreÊlonych w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie ust. 7.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, warun-
ki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, cha-
rytatywnym lub edukacyjnym z tytu∏u eksportu towa-
rów oraz warunki, jakie muszà spe∏niaç te organizacje,
˝eby otrzymaç taki zwrot, uwzgl´dniajàc:

1) sytuacj´ gospodarczà paƒstwa;

2) przebieg realizacji bud˝etu paƒstwa;

3) koniecznoÊç prawid∏owego okreÊlenia kwot zwra-
canego podatku;

4) koniecznoÊç zapewnienia informacji o eksporcie
towarów;

5) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzia∏ 2

Odliczanie cz´Êciowe podatku
oraz korekta podatku naliczonego

Art. 90. 1. W stosunku do towarów i us∏ug, które sà
wykorzystywane przez podatnika do wykonywania
czynnoÊci, w zwiàzku z którymi przys∏uguje prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego, jak i czynnoÊci,
w zwiàzku z którymi takie prawo nie przys∏uguje, po-
datnik jest obowiàzany do odr´bnego okreÊlenia kwot
podatku naliczonego zwiàzanych z czynnoÊciami,
w stosunku do których podatnikowi przys∏uguje pra-
wo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego. 

2. Je˝eli nie jest mo˝liwe wyodr´bnienie ca∏oÊci
lub cz´Êci kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik
mo˝e pomniejszyç kwot´ podatku nale˝nego o takà
cz´Êç kwoty podatku naliczonego, którà mo˝na pro-
porcjonalnie przypisaç czynnoÊciom, w stosunku do
których podatnikowi przys∏uguje prawo do obni˝enia
kwoty podatku nale˝nego, z zastrze˝eniem ust. 10. 

3. Proporcj´, o której mowa w ust. 2, ustala si´ ja-
ko udzia∏ rocznego obrotu z tytu∏u czynnoÊci, w zwiàz-
ku z którymi przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego, w ca∏kowitym obrocie uzyskanym
z tytu∏u czynnoÊci, w zwiàzku z którymi podatnikowi
przys∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝-
nego, oraz czynnoÊci, w zwiàzku z którymi podatniko-
wi nie przys∏uguje takie prawo. 

4. Proporcj´, o której mowa w ust. 3, okreÊla si´
procentowo w stosunku rocznym na podstawie obro-
tu osiàgni´tego w roku poprzedzajàcym rok podatko-
wy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja.
Proporcj´ t´ zaokràgla si´ w gór´ do najbli˝szej liczby
ca∏kowitej.

5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza
si´ obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których
mowa w art. 87 ust. 3, u˝ywanych przez podatnika na
potrzeby jego dzia∏alnoÊci. 

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza
si´ obrotu uzyskanego z tytu∏u transakcji dotyczàcych
nieruchomoÊci lub us∏ug wymienionych w za∏àczniku
nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynno-
Êci te sà dokonywane sporadycznie.

7. Do obrotu uzyskanego z czynnoÊci, w stosunku
do których nie przys∏uguje podatnikowi prawo do ob-
ni˝enia kwoty podatku nale˝nego, wlicza si´ kwot´
otrzymanych subwencji (dotacji) innych ni˝ okreÊlone
w art. 29 ust. 1.

8. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatko-
wym nie osiàgn´li obrotu, o którym mowa w ust. 3,
lub u których obrót ten w poprzednim roku podatko-
wym by∏ ni˝szy ni˝ 30 000 z∏, do obliczenia kwoty po-
datku naliczonego podlegajàcej odliczeniu od kwoty
podatku nale˝nego przyjmujà proporcj´ wyliczonà
szacunkowo, wed∏ug prognozy uzgodnionej z naczel-
nikiem urz´du skarbowego, w formie protoko∏u. 

9. Przepis ust. 8 stosuje si´ równie˝, gdy podatnik
uzna, ˝e w odniesieniu do niego kwota obrotu, o któ-
rej mowa w tym przepisie, by∏aby niereprezentatyw-
na.

10. W przypadku gdy proporcja okreÊlona zgodnie
z ust. 2—8:

1) przekroczy∏a 98 % — podatnik ma prawo do obni-
˝enia kwoty podatku nale˝nego o ca∏à kwot´ po-
datku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2) nie przekroczy∏a 2 % — podatnik nie ma prawa do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ po-
datku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Art. 91. 1. Po zakoƒczeniu roku, w którym podatniko-
wi przys∏ugiwa∏o prawo do obni˝enia kwoty podatku na-
le˝nego o kwot´ podatku naliczonego, o którym mowa
w art. 86 ust. 1, jest on obowiàzany dokonaç korekty
kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2—9,
z uwzgl´dnieniem proporcji obliczonej w sposób okre-
Êlony w art. 90 ust. 2—7, dla zakoƒczonego roku podat-
kowego. Korekty tej nie dokonuje si´, je˝eli kwota korek-
ty nie przekroczy 0,01 % kwoty podatku naliczonego
podlegajàcego korekcie.

2. W przypadku towarów i us∏ug, które na podsta-
wie przepisów o podatku dochodowym sà zaliczane
przez podatnika do Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci
niematerialnych i prawnych podlegajàcych amortyza-
cji, z wy∏àczeniem tych, w odniesieniu do których wy-
datki poniesione na ich nabycie jednorazowo mogà
byç zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ko-
rekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje
w ciàgu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomoÊci
— w ciàgu 10 lat, poczàwszy od roku, w którym zosta-
∏y oddane do u˝ytkowania. Roczna korekta w przypad-
ku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jed-
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nej piàtej, a w przypadku nieruchomoÊci — jednej
dziesiàtej, kwoty podatku naliczonego przy ich naby-
ciu lub wytworzeniu. W przypadku Êrodków trwa∏ych
oraz wartoÊci niematerialnych i prawnych, w odnie-
sieniu do których wydatki poniesione na ich nabycie
jednorazowo mogà byç zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów, przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

3. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje si´
w deklaracji podatkowej sk∏adanej za pierwszy okres
rozliczeniowy roku nast´pujàcego po roku podatko-
wym, za który dokonuje si´ korekty.

4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mo-
wa w ust. 2, nastàpi sprzeda˝ towarów, o których mo-
wa w ust. 2, uwa˝a si´, ˝e towary te sà nadal u˝ywane
na potrzeby czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu
u tego podatnika, a˝ do koƒca okresu korekty. 

5. Korekta po sprzeda˝y, o której mowa w ust. 4,
powinna byç dokonana jednorazowo w odniesieniu
do ca∏ego pozosta∏ego okresu korekty. Korekty doko-
nuje si´ w deklaracji podatkowej za okres rozliczenio-
wy, w którym nastàpi∏a sprzeda˝. 

6. W przypadku gdy towary lub us∏ugi, o których
mowa w ust. 4, zostanà:

1) opodatkowane — w celu dokonania korekty przyj-
muje si´, ˝e dalsze wykorzystanie tego towaru
zwiàzane jest z czynnoÊciami opodatkowanymi;

2) zwolnione lub nie podlega∏y opodatkowaniu — do
obliczenia korekty przyjmuje si´, ˝e dalsze wyko-
rzystanie tego towaru jest zwiàzane wy∏àcznie
z czynnoÊciami zwolnionymi lub niepodlegajàcy-
mi opodatkowaniu.

7. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku gdy podatnik mia∏ prawo do obni˝enia
kwoty podatku nale˝nego o ca∏à kwot´ podatku nali-
czonego od wykorzystywanego przez siebie towaru
lub us∏ugi i dokona∏ takiego obni˝enia, albo nie mia∏
takiego prawa, a nast´pnie zmieni∏o si´ to prawo do
obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku
naliczonego od tego towaru lub us∏ugi. 

8. Korekty, o której mowa w ust. 5—7, dokonuje si´
równie˝, je˝eli towary i us∏ugi nabyte do wytworzenia
towaru, o którym mowa w ust. 2, zosta∏y zbyte lub
zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego to-
waru do u˝ytkowania.

9. W przypadku zbycia przedsi´biorstwa lub zak∏a-
du (oddzia∏u), o których mowa w art. 6 pkt 1, korekta
okreÊlona w ust. 1—8 jest dokonywana odpowiednio
przez nabywc´ przedsi´biorstwa lub nabywc´ zak∏adu
(oddzia∏u).

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dla
grupy podatników, inne ni˝ wymienione w ust. 1—9,
warunki dokonywania korekt zwiàzanych z odlicze-
niem kwoty podatku naliczonego oraz zwolniç niektó-

re grupy podatników od dokonywania korekt,
uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci;

2) uwarunkowania obrotu gospodarczego niektóry-
mi towarami i us∏ugami;

3) koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owego odlicze-
nia kwoty podatku naliczonego.

Art. 92. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç:

1) list´ towarów i us∏ug lub przypadki, w których na-
bycie towarów lub us∏ug nie uprawnia do obni˝e-
nia kwoty podatku nale˝nego oraz zwrotu ró˝nicy
podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1—10;

2) inne ni˝ wymienione w art. 88 ust. 3 przypadki na-
bycia towarów lub us∏ug, uprawniajàce do obni˝e-
nia kwoty podatku nale˝nego lub zwrotu ró˝nicy
podatku, o którym mowa w art. 87;

3) przypadki, gdy kwota podatku naliczonego mo˝e
byç zwrócona jednostce dokonujàcej nabycia (im-
portu) towarów lub us∏ug oraz warunki i tryb do-
konywania tego zwrotu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenia, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia:

1) specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci oraz
uwarunkowania obrotu gospodarczego niektóry-
mi towarami;

2) koniecznoÊç prawid∏owego udokumentowania
czynnoÊci, od których przys∏uguje zwrot podatku;

3) potrzeb´ zapewnienia jednakowego traktowania
podmiotów wykorzystujàcych w swojej dzia∏alno-
Êci te same towary;

4) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw rolnictwa i ministrem w∏aÊciwym do spraw roz-
woju wsi, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, li-
st´ towarów i us∏ug lub przypadki, w których nabycie
towarów i us∏ug przez podatników prowadzàcych
dzia∏alnoÊç rolniczà nie uprawnia do obni˝enia kwoty
podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczonego
w ca∏oÊci lub w cz´Êci lub zwrotu ró˝nicy podatku
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, uwzgl´dniajàc specyfik´ dzia-
∏alnoÊci rolniczej, a tak˝e majàc na uwadze uwarunko-
wania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. 

Art. 93. 1. W przypadku nabycia towarów lub
us∏ug, o których mowa w art. 87 ust. 3, przed dokona-
niem sprzeda˝y opodatkowanej zwrot kwoty podatku
naliczonego mo˝e byç dokonywany w formie zaliczki.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki i tryb
wyp∏aty zaliczki, o której mowa w ust. 1, oraz przypad-
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ki zwrotu zaliczki wraz z oprocentowaniem, uwzgl´d-
niajàc specyfik´ wykonywania niektórych czynnoÊci
oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektóry-
mi towarami.

Art. 94. 1. Skarbowi Paƒstwa przys∏uguje hipoteka
przymusowa z tytu∏u warunkowych wierzytelnoÊci wy-
nikajàcych z wyp∏acenia zaliczki naliczonego podatku.

2. Do hipoteki przymusowej, o której mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy Ordynacji podatkowej.

Art. 95. 1. Skarbowi Paƒstwa z tytu∏u warunko-
wych wierzytelnoÊci wynikajàcych z wyp∏acenia zalicz-
ki naliczonego podatku przys∏uguje zastaw skarbowy
na b´dàcych w∏asnoÊcià podatnika rzeczach rucho-
mych oraz na zbywalnych prawach majàtkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zasta-
wów skarbowych jest dokonywany na podstawie
uwzgl´dnionego wniosku w sprawie wyp∏acenia za-
liczki naliczonego podatku.

3. Do zastawu skarbowego w zakresie nieuregulo-
wanym w ust. 1 i 2 stosuje si´ przepisy Ordynacji po-
datkowej.

DZIA¸ X

Rejestracja.
Deklaracje i informacje podsumowujàce.

Zap∏ata podatku

Rozdzia∏ 1

Rejestracja

Art. 96. 1. Podmioty, o których mowa w art. 15, sà
obowiàzane przed dniem wykonania pierwszej czyn-
noÊci okreÊlonej w art. 5 z∏o˝yç naczelnikowi urz´du
skarbowego zg∏oszenie rejestracyjne, z zastrze˝eniem
ust. 3.

2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa
w art. 15 ust. 4 i 5, zg∏oszenie rejestracyjne mo˝e byç
dokonane wy∏àcznie przez jednà z osób, na które b´dà
wystawiane faktury przy zakupie towarów i us∏ug
i które b´dà wystawia∏y faktury przy sprzeda˝y pro-
duktów rolnych.

3. Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od
podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujà-
ce wy∏àcznie czynnoÊci zwolnione od podatku na pod-
stawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogà z∏o˝yç zg∏o-
szenie rejestracyjne.

4. Naczelnik urz´du skarbowego rejestruje podat-
nika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatni-
ka VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o któ-
rych mowa w ust. 3 — jako „podatnika VAT zwolnio-
nego”.

5. Je˝eli podmioty, o których mowa w ust. 3, roz-
pocznà dokonywanie sprzeda˝y opodatkowanej, utra-
cà zwolnienie od podatku lub zrezygnujà z tego zwol-

nienia, obowiàzane sà do z∏o˝enia zg∏oszenia rejestra-
cyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku po-
datników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwol-
nieni — do aktualizacji tego zg∏oszenia, w terminach:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzeda˝y towa-
ru lub us∏ugi, innych ni˝ zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4—13 oraz art. 82
ust. 3, w przypadku rozpocz´cia dokonywania tej
sprzeda˝y;

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do
zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9,
w przypadku utraty tego prawa;

3) przed poczàtkiem miesiàca, w którym podatnik re-
zygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43
ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku re-
zygnacji z tego zwolnienia;

4) przed dniem wykonania pierwszej czynnoÊci okre-
Êlonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnie-
nia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

6. Je˝eli podatnik zarejestrowany jako podatnik
VAT zaprzesta∏ wykonywania czynnoÊci podlegajàcej
opodatkowaniu, jest on obowiàzany zg∏osiç zaprzesta-
nie dzia∏alnoÊci naczelnikowi urz´du skarbowego;
zg∏oszenie to stanowi dla naczelnika urz´du skarbo-
wego podstaw´ do wykreÊlenia podatnika z rejestru
jako podatnika VAT.

7. Zg∏oszenia o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci w wyniku
Êmierci podatnika dokonuje jego nast´pca prawny.

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu nie zosta∏o
zg∏oszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urz´du skar-
bowego wykreÊla z urz´du podatnika z rejestru jako
podatnika VAT.

9. Naczelnik urz´du skarbowego wykreÊla z urz´du
podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez koniecz-
noÊci zawiadamiania o tym podatnika, je˝eli w wyniku
podj´tych czynnoÊci sprawdzajàcych oka˝e si´, ˝e po-
datnik nie istnieje lub mimo podj´tych udokumento-
wanych prób nie ma mo˝liwoÊci skontaktowania si´
z podatnikiem albo jego pe∏nomocnikiem.

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT
czynni, którzy nast´pnie zostali zwolnieni od podatku
na podstawie art. 113 ust. 1 lub zg∏osili, ˝e b´dà wyko-
nywaç wy∏àcznie czynnoÊci zwolnione od podatku na
podstawie art. 43, pozostajà w rejestrze jako podatni-
cy VAT zwolnieni. 

11. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT
czynny jest obowiàzany umieszczaç numer identyfika-
cji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. 

12. Je˝eli dane zawarte w zg∏oszeniu rejestracyj-
nym ulegnà zmianie, podatnik jest obowiàzany zg∏osiç
zmian´ do naczelnika urz´du skarbowego w terminie
7 dni, liczàc od dnia, w którym nastàpi∏a zmiana.

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3069 — Poz. 535



13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urz´-
du skarbowego jest obowiàzany potwierdziç, czy po-
datnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
lub zwolniony. Zainteresowanym mo˝e byç zarówno
sam podatnik, jak i osoba trzecia majàca interes praw-
ny w z∏o˝eniu wniosku.

Art. 97. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15,
podlegajàcy obowiàzkowi zarejestrowania jako podat-
nicy VAT czynni, sà obowiàzani przed dniem dokona-
nia pierwszej wewnàtrzwspólnotowej dostawy lub
pierwszego wewnàtrzwspólnotowego nabycia zawia-
domiç naczelnika urz´du skarbowego w zg∏oszeniu re-
jestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze
rozpocz´cia wykonywania tych czynnoÊci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do podatników
w rozumieniu art. 15 innych ni˝ wymienieni w ust. 1
i osób prawnych nieb´dàcych podatnikami w rozu-
mieniu art. 15, u których wartoÊç wewnàtrzwspólnoto-
wego nabycia towarów przekroczy∏a kwot´, o której
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierza-
jà skorzystaç z mo˝liwoÊci okreÊlonej w art. 10 ust. 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio równie˝
do podatników, o których mowa w art. 15, podlegajà-
cych obowiàzkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT
czynni, innych ni˝ wymienieni w ust. 1 i 2, którzy na-
bywajàc us∏ugi, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6
i 7, podajà numer, pod którym sà zidentyfikowani na
potrzeby podatku na terytorium kraju, je˝eli us∏ugi te
stanowi∏yby u nich import us∏ug.

4. Naczelnik urz´du skarbowego rejestruje pod-
miot, który dokona∏ zawiadomienia zgodnie z ust. 1,
jako podatnika VAT UE, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. W przypadku podatników rozpoczynajàcych wy-
konywanie czynnoÊci, o których mowa w art. 5, oraz
podatników, którzy rozpocz´li wykonywanie tych
czynnoÊci, w okresie krótszym ni˝ 12 miesi´cy przed
z∏o˝eniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
i którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE,
termin zwrotu ró˝nicy podatku, o którym mowa
w art. 87 ust. 2, 4—6, wyd∏u˝a si´ do 180 dni. Zdanie
drugie i trzecie art. 87 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

6. W stosunku do podatników, o których mowa
w ust. 5, zasady i terminy zwrotu okreÊlone w art. 87
ust. 2—6 stosuje si´ poczàwszy od rozliczenia za okres
rozliczeniowy nast´pujàcy po up∏ywie 12 miesi´cy lub
po up∏ywie 4 kwarta∏ów, za które podatnik sk∏ada∏ de-
klaracje podatkowe, oraz rozlicza∏ si´ terminowo z po-
datków stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa,
w tym równie˝ jako p∏atnik podatku dochodowego od
osób fizycznych.

7. Przepisu ust. 5 nie stosuje si´, je˝eli podatnik
z∏o˝y w urz´dzie skarbowym kaucj´ gwarancyjnà, za-
bezpieczenie majàtkowe lub gwarancje bankowe na
kwot´ 250 000 z∏, zwane dalej „kaucjà”.

8. Podatnik mo˝e wystàpiç do naczelnika urz´du
skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji po up∏ywie
12 miesi´cy, za które podatnik sk∏ada∏ deklaracje podat-

kowe oraz rozlicza∏ si´ terminowo z podatków stano-
wiàcych dochód bud˝etu paƒstwa, w tym równie˝ jako
p∏atnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

9. Naczelnik urz´du skarbowego potwierdza zare-
jestrowanie podmiotu, o którym mowa w ust. 1—3, ja-
ko podatnika VAT UE.

10. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zareje-
strowane jako podatnicy VAT UE, które uzyska∏y po-
twierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia lub wewnàtrzwspól-
notowej dostawy towarów lub przy nabywaniu us∏ug,
o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podajà numer,
pod którym sà zidentyfikowane na potrzeby podatku,
sà obowiàzane do pos∏ugiwania si´ numerem identy-
fikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL. 

11. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, zarejestro-
wani jako podatnicy VAT UE, którzy uzyskali potwier-
dzenie zgodnie z ust. 9, przy nabywaniu us∏ug, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podajà numer iden-
tyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL. 

12. W przypadku podatnika zarejestrowanego jako
podatnik VAT UE, który w zg∏oszeniu rejestracyjnym,
o którym mowa w art. 96, nie zg∏osi∏, i˝ zamierza roz-
poczàç dokonywanie wewnàtrzwspólnotowych do-
staw towarów, podatnik ten jest zobowiàzany do z∏o-
˝enia aktualizacji zg∏oszenia rejestracyjnego, przed
dniem dokonania takiej pierwszej dostawy.

13. W przypadku zaprzestania przez podmiot zare-
jestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiot ten jest
obowiàzany na piÊmie zg∏osiç ten fakt naczelnikowi
urz´du skarbowego przez aktualizacj´ zg∏oszenia reje-
stracyjnego; zg∏oszenie sk∏ada si´ w terminie 15 dni,
liczàc od dnia zaistnienia tej okolicznoÊci.

14. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 13, stanowi
dla naczelnika urz´du skarbowego podstaw´ do wy-
kreÊlenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE.

15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa
w ust. 1—3, nie z∏o˝y za 6 kolejnych miesi´cy lub 2 ko-
lejne kwarta∏y deklaracji podatkowej, naczelnik urz´du
skarbowego wykreÊla z urz´du podmiot z rejestru jako
podatnika VAT UE i powiadamia go o powy˝szym.

16. WykreÊlenie podatnika z rejestru jako podatni-
ka VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 9, jest rów-
noznaczne z wykreÊleniem go z rejestru jako podatni-
ka VAT UE.

17. Na wniosek zainteresowanego biuro wymiany
informacji o podatku VAT lub naczelnik urz´du skarbo-
wego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza
zidentyfikowania okreÊlonego podmiotu na potrzeby
transakcji wewnàtrzwspólnotowych na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium kraju.
Zainteresowanym mo˝e byç zarówno sam podatnik,
o którym mowa w art. 15, jak i osoba prawna, która
nie jest takim podatnikiem, majàcy interes prawny
w z∏o˝eniu wniosku.
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18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17, sk∏ada si´
na piÊmie, faksem lub telefonicznie albo pocztà elek-
tronicznà.

19. Biuro wymiany informacji o podatku VAT lub
naczelnik urz´du skarbowego potwierdza zidentyfiko-
wanie lub nie potwierdza zidentyfikowania podmiotu
na potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych na
piÊmie, faksem lub telefonicznie albo pocztà elektro-
nicznà.

Art. 98. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, w drodze rozporzàdzenia:

1) mo˝e okreÊliç podatników innych ni˝ wymienieni
w art. 96 ust. 3, niemajàcych obowiàzku sk∏adania
zg∏oszenia rejestracyjnego,

2) okreÊli wzór zg∏oszenia rejestracyjnego, wzór po-
twierdzenia zarejestrowania podatnika jako podat-
nika VAT, wzór potwierdzenia zarejestrowania
osoby prawnej oraz podatnika jako podatnika VAT
UE i wzór zg∏oszenia o zaprzestaniu wykonywania
czynnoÊci podlegajàcych opodatkowaniu, o któ-
rych mowa w art. 96 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 97 ust. 9,

3) okreÊli niezb´dne elementy wniosku, o którym
mowa w art. 97 ust. 17, oraz niezb´dne elementy
potwierdzenia, o którym mowa w art. 97 ust. 19,
oraz przypadki, w których biuro wymiany informa-
cji o podatku VAT wydaje pisemne potwierdzenie

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawi-
d∏owej identyfikacji podatników oraz wymagania
zwiàzane z wymianà informacji o dokonywanych na-
byciach i dostawach wewnàtrzwspólnotowych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji, mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób oraz warunki organizacyjno-tech-
niczne sk∏adania w formie elektronicznej zg∏oszenia
rejestracyjnego i jego aktualizacji oraz zg∏oszenia o za-
przestaniu wykonywania czynnoÊci podlegajàcych
opodatkowaniu, o których mowa w art. 96 i 97, a tak-
˝e ich struktur´, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
im bezpieczeƒstwa, wiarygodnoÊci, niezaprzeczalno-
Êci, nienaruszalnoÊci oraz znakowania czasem.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli tryb przyjmowania kaucji, formy zabezpie-
czenia majàtkowego, które mogà byç uznane za
kaucj´, o których mowa w art. 97 ust. 7;

2) mo˝e okreÊliç warunki zwrotu kaucji w terminie
wczeÊniejszym ni˝ okreÊlony w art. 97 ust. 8.

Rozdzia∏ 2

Deklaracje

Art. 99. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, sà
obowiàzani sk∏adaç w urz´dzie skarbowym deklaracje
podatkowe za okresy miesi´czne w terminie do

25. dnia miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym kolejnym
miesiàcu, z zastrze˝eniem ust. 2—10 i art. 133.

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metod´ kasowà,
sk∏adajà w urz´dzie skarbowym deklaracje podatkowe
za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiàca
nast´pujàcego po ka˝dym kolejnym kwartale.

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kaso-
wej, oraz podatnicy, o których mowa w art. 43 ust. 3,
wykonujàcy wy∏àcznie czynnoÊci wymienione w tym
przepisie, mogà równie˝ sk∏adaç deklaracje podatko-
we, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisem-
nym zawiadomieniu naczelnika urz´du skarbowego,
w terminie do koƒca kwarta∏u poprzedzajàcego kwar-
ta∏, za który b´dzie po raz pierwszy sk∏adana kwartal-
na deklaracja podatkowa.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3 i art. 21
ust. 3, mogà ponownie sk∏adaç deklaracje podatkowe
za okresy miesi´czne, nie wczeÊniej jednak ni˝ po
up∏ywie czterech kwarta∏ów, w których rozliczali si´ za
okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiado-
mieniu naczelnika urz´du skarbowego, w terminie do
ostatniego dnia kwarta∏u, za który b´dzie sk∏adana
ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania
metody kasowej, tracà prawo do sk∏adania deklaracji
podatkowej za okresy kwartalne, poczàwszy od rozlicze-
nia za miesiàc nast´pujàcy po kwartale, w którym nastà-
pi∏o przekroczenie kwot okreÊlonych w art. 2 pkt 25.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do ma-
∏ych podatników, o których mowa w ust. 3.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podatników
zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 oraz
podmiotów wykonujàcych wy∏àcznie czynnoÊci zwol-
nione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na pod-
stawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3,
chyba ˝e przys∏uguje im zwrot ró˝nicy podatku lub
zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepi-
sami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3.

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni ni˝ zareje-
strowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne nie-
b´dàce podatnikami w rozumieniu art. 15, u których
wartoÊç wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów
przekroczy∏a kwot´, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2,
oraz którzy skorzystali z mo˝liwoÊci wymienionej
w art. 10 ust. 6, sà obowiàzani sk∏adaç w urz´dzie skar-
bowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywa-
nych nabyç za okresy miesi´czne w terminie do
25. dnia miesiàca nast´pujàcego po ka˝dym kolejnym
miesiàcu.

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni
w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie majà obowiàzku sk∏adania
deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1—3 lub
w ust. 8, deklaracj´ podatkowà sk∏ada si´ w terminie
14 dni od dnia powstania obowiàzku podatkowego.

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa
w art. 15, oraz podmioty nieb´dàce podatnikami wy-
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mienionymi w art. 15, niemajàce obowiàzku sk∏adania
deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1—3 lub
w ust. 8, dokonujà jedynie wewnàtrzwspólnotowego
nabycia nowych Êrodków transportu, deklaracj´ po-
datkowà w zakresie nabywanych nowych Êrodków
transportu sk∏ada si´ w terminie 14 dni od dnia po-
wstania obowiàzku podatkowego z tego tytu∏u.

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, sk∏adajà
w urz´dzie skarbowym deklaracje podatkowe w termi-
nie do ostatniego dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy. 

12. Zobowiàzanie podatkowe, kwot´ zwrotu ró˝ni-
cy podatku, kwot´ zwrotu podatku naliczonego lub
ró˝nicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyj-
muje si´ w kwocie wynikajàcej z deklaracji podatko-
wej, chyba ˝e naczelnik urz´du skarbowego lub organ
kontroli skarbowej okreÊli je w innej wysokoÊci.

13. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 22,
rozliczanie i pobór podatku mogà byç okreÊlone
w sposób odmienny ni˝ okreÊlony w ust. 1—12 na
podstawie rozporzàdzenia wydanego na podstawie
ust. 15.

14. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory deklara-
cji podatkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 8—11,
wraz z objaÊnieniami co do sposobu prawid∏owego
ich wype∏nienia oraz terminu i miejsca ich sk∏adania.

15. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe warunki, sposób obliczania i poboru podatku
z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug mi´dzynarodowego prze-
wozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju
przez podatników majàcych siedzib´ lub miejsce za-
mieszkania albo pobytu poza terytorium kraju,
uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ wykonywania us∏ug transportowych;

2) zapewnienie prawid∏owego obliczenia kwot po-
datku;

3) przepisy Wspólnoty Europejskiej.

16. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji, mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób oraz warunki organizacyjno-tech-
niczne sk∏adania w formie elektronicznej deklaracji po-
datkowych, o których mowa w ust. 1, 2 i 8—11, a tak-
˝e ich struktur´, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
im bezpieczeƒstwa, wiarygodnoÊci, niezaprzeczalno-
Êci, nienaruszalnoÊci oraz znakowania czasem.

Rozdzia∏ 3

Informacje podsumowujàce

Art. 100. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15,
dokonujàcy wewnàtrzwspólnotowego nabycia towa-
rów w rozumieniu art. 9—12 lub wewnàtrzwspólnoto-

wej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zareje-
strowani jako podatnicy VAT UE, sà obowiàzani sk∏a-
daç w urz´dzie skarbowym informacje podsumowujà-
ce o dokonanych wewnàtrzwspólnotowych nabyciach
towarów i wewnàtrzwspólnotowych dostawach towa-
rów, zwane dalej „informacjami podsumowujàcymi”,
za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiàca
nast´pujàcego po kwartale, w którym powsta∏ obo-
wiàzek podatkowy z tytu∏u:

1) wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów —
w przypadku informacji podsumowujàcych doty-
czàcych wewnàtrzwspólnotowych nabyç towa-
rów;

2) wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów —
w przypadku informacji podsumowujàcych doty-
czàcych wewnàtrzwspólnotowych dostaw towa-
rów.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ do osób praw-
nych nieb´dàcych podatnikami w rozumieniu art. 15,
zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

3. Informacja podsumowujàca powinna zawieraç
w szczególnoÊci nast´pujàce dane:

1) nazw´ lub imi´ i nazwisko podmiotu, o którym
mowa w ust. 1 lub 2, oraz jego numer identyfika-
cji podatkowej podany w potwierdzeniu dokona-
nym przez naczelnika urz´du skarbowego zgodnie
z art. 97 ust. 9;

2) w∏aÊciwy i wa˝ny numer identyfikacyjny kontra-
henta nadany mu w paƒstwie cz∏onkowskim,
z którego dokonywane jest wewnàtrzwspólnoto-
we nabycie towarów lub do którego jest dokony-
wana wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów;

3) kod kraju, z którego jest dokonywane wewnàtrz-
wspólnotowe nabycie towarów lub do którego
jest dokonywana wewnàtrzwspólnotowa dostawa
towarów;

4) ∏àcznà wartoÊç wewnàtrzwspólnotowego nabycia
towarów, wyra˝onà zgodnie z art. 31, oraz ∏àcznà
wartoÊç wewnàtrzwspólnotowej dostawy towa-
rów — w odniesieniu do poszczególnych kontra-
hentów.

4. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 136,
informacja podsumowujàca powinna dodatkowo za-
wieraç adnotacj´, ˝e nabycie i dostawa zosta∏y dokona-
ne w ramach wewnàtrzwspólnotowych transakcji trój-
stronnych.

Art. 101. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
b∏´dów w z∏o˝onych informacjach podsumowujàcych
podmiot, który z∏o˝y∏ informacj´ podsumowujàcà, jest
obowiàzany z∏o˝yç niezw∏ocznie korekt´ b∏´dnej infor-
macji podsumowujàcej.

Art. 102. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór in-
formacji podsumowujàcej wraz z objaÊnieniami co do
sposobu jej wype∏nienia, terminu i miejsca sk∏adania
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oraz wzór korekty informacji podsumowujàcej wraz
z objaÊnieniami co do sposobu jej wype∏nienia,
uwzgl´dniajàc specyfik´ wykonywania niektórych
czynnoÊci oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzà-
dzenia, sposób oraz warunki organizacyjno-techniczne
sk∏adania w formie elektronicznej informacji podsumo-
wujàcej oraz korekty informacji podsumowujàcej, a tak-
˝e ich struktur´, uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia
im bezpieczeƒstwa, wiarygodnoÊci, niezaprzeczalnoÊci,
nienaruszalnoÊci oraz znakowania czasem.

Rozdzia∏ 4

Zap∏ata podatku

Art. 103. 1. Podatnicy sà obowiàzani, bez wezwa-
nia naczelnika urz´du skarbowego, do obliczania
i wp∏acania podatku za okresy miesi´czne w terminie
do 25. dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu,
w którym powsta∏ obowiàzek podatkowy, na rachunek
urz´du skarbowego, z zastrze˝eniem ust. 2—4 i art. 33.

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, sà
obowiàzani, bez wezwania naczelnika urz´du skarbo-
wego, do obliczania i wp∏acania podatku za okresy
kwartalne w terminie do 25. dnia miesiàca nast´pujà-
cego po kwartale, w którym powsta∏ obowiàzek podat-
kowy, na rachunek urz´du skarbowego.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 9
i 10, podatnicy sà obowiàzani, bez wezwania naczelni-
ka urz´du skarbowego, do obliczania i wp∏acania po-
datku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiàzku
podatkowego na rachunek urz´du skarbowego.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ równie˝ w przypadku
wewnàtrzwspólnotowego nabycia nowych Êrodków
transportu lub innych Êrodków transportu, od których
podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1—3 lub
8, je˝eli Êrodek transportu ma byç przez nabywc´ za-
rejestrowany na terytorium kraju lub je˝eli nie podle-
ga rejestracji, a jest u˝ytkowany na terytorium kraju.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, po-
datnicy sà obowiàzani przed∏o˝yç naczelnikowi urz´du
skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informacj´
o nabywanych Êrodkach transportu. Do informacji do-
∏àcza si´ kopi´ faktury potwierdzajàcej nabycie Êrodka
transportu przez podatnika.

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopià
faktury potwierdzajàcej nabycie Êrodka transportu
i dowodem zap∏aty, stanowià podstaw´ do wydania
zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór informa-
cji, o której mowa w ust. 5, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
zapewnienia prawid∏owej identyfikacji Êrodka trans-
portu, w tym jego przebieg oraz dat´ pierwszego do-
puszczenia do u˝ytku.

Art. 104. 1. Przepisy art. 21, art. 86 ust. 16—18,
art. 99 ust. 2—6 oraz art. 103 ust. 2 w zakresie dotyczà-
cym ma∏ych podatników stosuje si´ równie˝ do podat-
ników rozpoczynajàcych w ciàgu roku podatkowego
wykonywanie czynnoÊci okreÊlonych w art. 5, je˝eli
przewidywana przez podatnika wartoÊç sprzeda˝y nie
przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprze-
da˝y, kwot okreÊlonych w art. 2 pkt 25.

2. W przypadku przekroczenia kwot okreÊlonych
w ust. 1 podatnik traci prawo do rozliczania si´ meto-
dà kasowà oraz do dokonywania kwartalnych rozli-
czeƒ, poczàwszy od rozliczenia za miesiàc nast´pujàcy
po kwartale, w którym nastàpi∏o to przekroczenie, oraz
w nast´pnym roku podatkowym.

Art. 105. 1. Naczelnicy urz´dów skarbowych dla ce-
lów zwiàzanych z rejestracjà Êrodków transportu sà obo-
wiàzani do wydawania zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych:

1) uiszczenie przez podatnika podatku — w przypad-
kach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub

2) brak obowiàzku uiszczenia podatku z tytu∏u przy-
wozu nabywanych z terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego innego ni˝ terytorium kraju pojazdów,
które majà byç dopuszczone do ruchu na teryto-
rium kraju.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, za-
Êwiadczenie wydaje si´ na wniosek zainteresowane-
go. Wniosek zawiera w szczególnoÊci:

1) dane identyfikujàce pojazd;

2) dat´ pierwszego dopuszczenia pojazdu do u˝ytku;

3) przebieg pojazdu;

4) cen´ nabycia pojazdu przez wnioskodawc´;

5) dane dotyczàce podmiotu dokonujàcego dostawy
pojazdu na rzecz wnioskodawcy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, za∏àcza si´
umow´ lub faktur´ stwierdzajàcà nabycie pojazdu
przez wnioskodawc´ oraz inne dokumenty, z których
jednoznacznie wynika, ˝e nie zachodzi w tym przypad-
ku wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów.

4. Za∏àczone do wniosku dokumenty, o których
mowa w ust. 3, urzàd skarbowy zwraca, przy wydawa-
nym zgodnie z ust. 1 zaÊwiadczeniu, wnioskodawcy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku,
o którym mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
zapewnienia niezb´dnych danych pozwalajàcych na
stwierdzenie braku obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory zaÊwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc koniecz-
noÊç zapewnienia danych niezb´dnych do zidentyfiko-
wania pojazdu, którego dotyczy zaÊwiadczenie.
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DZIA¸ XI

Dokumentacja

Rozdzia∏ 1

Faktury

Art. 106. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, sà
obowiàzani wystawiç faktur´ stwierdzajàcà w szcze-
gólnoÊci dokonanie sprzeda˝y, dat´ dokonania sprze-
da˝y, cen´ jednostkowà bez podatku, podstaw´ opo-
datkowania, stawk´ i kwot´ podatku, kwot´ nale˝no-
Êci oraz dane dotyczàce podatnika i nabywcy, z za-
strze˝eniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120
ust. 16.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do dosta-
wy towarów lub Êwiadczenia us∏ug, dokonywanych
przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy
VAT czynni lub zwolnieni, je˝eli miejscem opodatko-
wania tych czynnoÊci jest terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego inne ni˝ terytorium kraju lub terytorium
paƒstwa trzeciego i dla tych czynnoÊci podatnicy ci nie
sà zidentyfikowani dla podatku od wartoÊci dodanej
lub — w przypadku terytorium paƒstwa trzeciego —
podatku o podobnym charakterze.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
cz´Êci nale˝noÊci otrzymywanych przed wydaniem to-
waru lub wykonaniem us∏ugi.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1—3, nie ma-
jà obowiàzku wystawiania faktur, o których mowa
w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzàcym dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. Jednak˝e na ˝àdanie tych osób
podatnicy sà obowiàzani do wystawienia faktury.

5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje si´
w przypadku sprzeda˝y wysy∏kowej z terytorium kraju
oraz wewnàtrzwspólnotowej dostawy nowych Êrod-
ków transportu, które w ka˝dym przypadku muszà byç
potwierdzone fakturami.

6. W przypadku wewnàtrzwspólnotowej dostawy
nowych Êrodków transportu dla nabywcy, który nie po-
da∏ dla tej czynnoÊci numeru identyfikacyjnego, nada-
nego dla transakcji wewnàtrzwspólnotowych przez
paƒstwo cz∏onkowskie w∏aÊciwe dla nabywcy, podat-
nik wystawia faktur´ w trzech egzemplarzach; orygina∏
faktury jest wydawany nabywcy; jednà z kopii faktury
podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, drugà
przesy∏a w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy
do biura wymiany informacji o podatku VAT.

7. W przypadku czynnoÊci wymienionych w art. 7
ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnàtrzwspólnotowego nabycia
towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem
jest ich nabywca, oraz importu us∏ug wystawiane sà
faktury wewn´trzne; za dany okres rozliczeniowy po-
datnik mo˝e wystawiç jednà faktur´ dokumentujàcà te
czynnoÊci dokonane w tym okresie. Faktury we-
wn´trzne sà wystawiane tak˝e dla udokumentowania
zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dop∏at
o podobnym charakterze. 

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli szczegó∏owe zasady wystawiania faktur,
dane, które powinny zawieraç, oraz sposób i okres
ich przechowywania;

2) mo˝e okreÊliç wzory faktur dla wszystkich lub nie-
których rodzajów czynnoÊci;

3) mo˝e okreÊliç przypadki, w których faktury mogà
byç wystawiane przez inne podmioty ni˝ wymie-
nione w ust. 1 i 2, oraz szczegó∏owe zasady i wa-
runki wystawiania faktur w takich przypadkach.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przy wydawaniu rozporzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 8, uwzgl´dnia:

1) koniecznoÊç zapewnienia odpowiedniego doku-
mentowania dostawy towarów lub Êwiadczenia
us∏ug i identyfikacji czynnoÊci dokonanych przez
grupy podatników;

2) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci roz-
liczania podatku;

3) stosowane techniki rozliczeƒ;

4) specyfik´ niektórych rodzajów dzia∏alnoÊci zwià-
zanà z liczbà lub rodzajem wykonywanych czyn-
noÊci.

10. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób i warunki wystawiania oraz przesy-
∏ania faktur w formie elektronicznej, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç odpowiedniego dokumentowania
sprzeda˝y i identyfikacji czynnoÊci dokonanych
przez grupy podatników;

2) potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci roz-
liczania podatku;

3) koniecznoÊç zapewnienia jednoznacznej identyfi-
kacji wystawcy faktury oraz koniecznoÊç zapew-
nienia bezpieczeƒstwa, wiarygodnoÊci, niezaprze-
czalnoÊci i nienaruszalnoÊci wystawianym i prze-
sy∏anym fakturom;

4) stosowane techniki w zakresie wystawiania i prze-
sy∏ania dokumentów w formie elektronicznej i ko-
dowania danych w tych dokumentach.

11. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji, mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady przechowywania oraz tryb udost´p-
niania organowi podatkowemu lub organowi kontroli
skarbowej faktur przesy∏anych drogà elektronicznà,
uwzgl´dniajàc przepisy prawa Wspólnot Europej-
skich, potrzeb´ zapewnienia kontroli prawid∏owoÊci
rozliczania podatku oraz stosowane techniki w zakre-
sie przesy∏ania danych w formie elektronicznej i kodo-
wania tych danych.
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12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów pu-
blicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
sposób przeliczania kwot wykazywanych na faktu-
rach, je˝eli na fakturach wykazywane sà kwoty w wa-
lutach obcych, z uwzgl´dnieniem przepisów w zakre-
sie okreÊlania momentu powstania obowiàzku po-
datkowego.

Art. 107. 1. Podatnik wystawiajàcy faktur´, na pi-
semne ˝àdanie nabywcy towaru lub us∏ugi obowiàza-
ny jest w terminie 14 dni, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5, do:

1) udost´pnienia do wglàdu orygina∏u lub uwierzy-
telnionego notarialnie odpisu potwierdzenia zg∏o-
szenia rejestracyjnego;

2) pisemnego potwierdzenia z∏o˝enia deklaracji po-
datkowej, w której zosta∏a uj´ta faktura.

2. Podatnik ma obowiàzek potwierdziç odbiór ˝à-
dania, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy nabywca towaru lub us∏ugi
posiada potwierdzenie odbioru ˝àdania, o którym mo-
wa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika informacji,
o których mowa w ust. 1, oraz zawiadomi o tym na-
czelnika urz´du skarbowego przed z∏o˝eniem deklara-
cji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym uj´to
kwoty podatku naliczonego z faktur, wobec których
podj´to procedur´, o której mowa w ust. 1, nie póêniej
ni˝ z up∏ywem terminu do z∏o˝enia deklaracji, a w trak-
cie kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku
z faktur wystawionych przez podatnika, o którym mo-
wa w ust. 1, niepotwierdzonych kopià, przepisów
art. 109 ust. 4—8 w cz´Êci dotyczàcej ustalenia dodat-
kowego zobowiàzania nie stosuje si´ w odniesieniu
do kwot udokumentowanych takimi fakturami.

4. Nabywca jest obowiàzany do∏àczyç do ˝àdania,
o którym mowa w ust. 1, kopie swojego zg∏oszenia re-
jestracyjnego.

5. Je˝eli ˝àdanie, o którym mowa w ust. 1, zosta∏o
wniesione po up∏ywie 5 lat od koƒca roku, w którym
nastàpi∏a dostawa towaru lub wykonanie us∏ugi na
rzecz nabywcy wnoszàcego to ˝àdanie, przepisu ust. 1
nie stosuje si´.

Art. 108. 1. W przypadku gdy osoba prawna, jed-
nostka organizacyjna niemajàca osobowoÊci prawnej
lub osoba fizyczna wystawi faktur´, w której wyka˝e
kwot´ podatku, jest obowiàzana do jego zap∏aty. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku gdy podatnik wystawi faktur´, w której wyka˝e
kwot´ podatku wy˝szà od kwoty podatku nale˝nego.

Rozdzia∏ 2

Ewidencje

Art. 109. 1. Podatnicy zwolnieni od podatku na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9 sà obowiàzani prowadziç
ewidencj´ sprzeda˝y za dany dzieƒ, nie póêniej jed-
nak ni˝ przed dokonaniem sprzeda˝y w dniu nast´p-
nym.

2. W przypadku stwierdzenia, ˝e podatnik nie pro-
wadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, lub prowadzi
jà w sposób nierzetelny, naczelnik urz´du skarbowego
lub organ kontroli skarbowej okreÊla wartoÊç nieza-
ewidencjonowanej sprzeda˝y w drodze oszacowania
i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 %, bez
prawa obni˝enia kwoty podatku nale˝nego, o którym
mowa w art. 86.

3. Podatnicy, z wyjàtkiem podatników wykonujà-
cych wy∏àcznie czynnoÊci zwolnione od podatku na
podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od po-
datku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, sà obowiàza-
ni prowadziç ewidencj´ zawierajàcà: kwoty okreÊlo-
ne w art. 90, dane niezb´dne do okreÊlenia przed-
miotu i podstawy opodatkowania, wysokoÊç podat-
ku nale˝nego, kwoty podatku naliczonego obni˝ajà-
ce kwot´ podatku nale˝nego oraz kwot´ podatku
podlegajàcà wp∏acie do urz´du skarbowego lub
zwrotowi z tego urz´du oraz inne dane s∏u˝àce do
prawid∏owego sporzàdzenia deklaracji podatkowej,
a w przypadkach okreÊlonych w art. 120 ust. 15,
art. 125, 134, 138 — dane okreÊlone tymi przepisami
niezb´dne do prawid∏owego sporzàdzenia deklara-
cji podatkowej.

4. W razie stwierdzenia, ˝e podatnik w z∏o˝onej de-
klaracji podatkowej wykaza∏ kwot´ zobowiàzania po-
datkowego ni˝szà od kwoty nale˝nej, naczelnik urz´du
skarbowego lub organ kontroli skarbowej okreÊla wy-
sokoÊç tego zobowiàzania w prawid∏owej wysokoÊci
oraz ustala dodatkowe zobowiàzanie podatkowe
w wysokoÊci odpowiadajàcej 30 % kwoty zani˝enia te-
go zobowiàzania.

5. W razie stwierdzenia, ˝e podatnik w z∏o˝onej de-
klaracji podatkowej wykaza∏ kwot´ zwrotu ró˝nicy po-
datku lub zwrotu podatku naliczonego wy˝szà od kwo-
ty nale˝nej, naczelnik urz´du skarbowego lub organ
kontroli skarbowej okreÊla kwot´ zwrotu w prawid∏o-
wej wysokoÊci oraz ustala dodatkowe zobowiàzanie
podatkowe w wysokoÊci odpowiadajàcej 30 % kwoty
zawy˝enia.

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do ró˝ni-
cy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1.

7. Przepisów ust. 4—6 nie stosuje si´:

1) je˝eli przed dniem wszcz´cia kontroli przez na-
czelnika urz´du skarbowego lub organ kontroli
skarbowej podatnik dokona∏ odpowiedniej
zmiany deklaracji podatkowej oraz wp∏aci∏ do
urz´du skarbowego kwot´ wynikajàcà ze zmia-
ny deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za
zw∏ok´;

2) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiàzania,
w przypadku gdy zani˝enie zobowiàzania podat-
kowego lub zawy˝enie kwoty ró˝nicy podatku lub
kwoty zwrotu podatku naliczonego wià˝e si´ z nie-
uj´ciem podatku nale˝nego w rozliczeniu za dany
okres z tytu∏u dostawy lub Êwiadczenia us∏ugi, od
której podatek nale˝ny zosta∏ uj´ty w poprzednim
okresie rozliczeniowym.
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8. Przepisy ust. 4—7 stosuje si´ odpowiednio,
w przypadku gdy podatnik:

1) wykaza∏ w deklaracji podatkowej i otrzyma∏ kwot´
zwrotu ró˝nicy podatku lub kwot´ zwrotu podatku
naliczonego, a powinien wykazaç kwot´ zobowià-
zania podatkowego podlegajàcà wp∏acie do urz´-
du skarbowego;

2) nie z∏o˝y∏ deklaracji podatkowej oraz nie wp∏aci∏
kwoty zobowiàzania podatkowego.

9. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1
pkt 6, podatnicy sà obowiàzani prowadziç ewidencj´
otrzymywanych towarów zawierajàcà w szczególnoÊci
dat´ ich otrzymania, dane pozwalajàce na identyfika-
cj´ towarów oraz dat´ wydania towaru po wykonaniu
us∏ugi przez podatnika.

10. Przepis ust. 9 stosuje si´ odpowiednio do to-
warów przemieszczanych przez podatnika na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego inne ni˝ terytorium kra-
ju, je˝eli na tych towarach majà byç wykonane us∏ugi
na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych us∏ug towa-
ry te sà wysy∏ane lub transportowane z powrotem do
tego podatnika na terytorium kraju. 

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 2, sà obowiàzane prowadziç ewidencj´, na podsta-
wie której mo˝na okreÊliç wartoÊç nabywanych przez
nie towarów z innych paƒstw cz∏onkowskich; prowa-
dzenie ewidencji powinno zapewniç wskazanie dnia,
w którym wartoÊç nabywanych przez te podmioty to-
warów z innych paƒstw cz∏onkowskich przekroczy
kwot´ wyra˝onà w z∏otych odpowiadajàcà równowar-
toÊci 10 000 euro, z uwzgl´dnieniem wartoÊci towa-
rów okreÊlonych w art. 10 ust. 3.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szcze-
gó∏owe dane, jakie powinny zawieraç prowadzone
przez podatnika ewidencje, o których mowa w ust. 9
i 10, a tak˝e wzory tych ewidencji, uwzgl´dniajàc:

1) specyfik´ wykonywania czynnoÊci, których przed-
miotem sà przemieszczane towary obj´te obo-
wiàzkiem ewidencyjnym;

2) koniecznoÊç zapewnienia dokumentacji umo˝li-
wiajàcej zweryfikowanie prawid∏owoÊci rozlicze-
nia podatku.

13. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e zwolniç, w drodze rozporzàdzenia, niektó-
re grupy podatników b´dàcych osobami fizycznymi
z prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, je˝e-
li jest to uzasadnione specyfikà wykonywanej przez
tych podatników dzia∏alnoÊci, a dodatkowo je˝eli
w zwiàzku z wykonywanymi przez nich czynnoÊciami
naczelnik urz´du skarbowego otrzymuje dokumenty
umo˝liwiajàce prawid∏owe okreÊlenie osiàganego
przez tych podatników obrotu.

Art. 110. W przypadku gdy osoby prawne, jednost-
ki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz
osoby fizyczne nie sà obowiàzane do prowadzenia

ewidencji okreÊlonej w art. 109 ust. 3 w zwiàzku z do-
konywaniem sprzeda˝y zwolnionej od podatku na
podstawie art. 43 i 82 ust. 3, dokonajà sprzeda˝y opo-
datkowanej i nie zap∏acà podatku nale˝nego, a na pod-
stawie dokumentacji nie jest mo˝liwe ustalenie wiel-
koÊci tej sprzeda˝y, naczelnik urz´du skarbowego lub
organ kontroli skarbowej okreÊli, w drodze oszacowa-
nia, wartoÊç sprzeda˝y opodatkowanej i ustali od niej
kwot´ podatku nale˝nego wed∏ug stawki 22 %, bez
prawa obni˝enia kwoty podatku nale˝nego, o którym
mowa w art. 86.

Rozdzia∏ 3

Kasy rejestrujàce

Art. 111. 1. Podatnicy dokonujàcy sprzeda˝y na
rzecz osób fizycznych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci
gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie indywidualnych
gospodarstw rolnych sà obowiàzani prowadziç ewi-
dencj´ obrotu i kwot podatku nale˝nego przy zastoso-
waniu kas rejestrujàcych.

2. Podatnicy naruszajàcy obowiàzek okreÊlony
w ust. 1 do czasu rozpocz´cia prowadzenia ewidencji
obrotu i kwot podatku nale˝nego przy zastosowaniu
kas rejestrujàcych tracà prawo do obni˝enia kwoty po-
datku nale˝nego o kwot´ stanowiàcà równowartoÊç
30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towa-
rów i us∏ug.

3. Je˝eli z przyczyn niezale˝nych od podatnika
nie mo˝e byç prowadzona ewidencja obrotu i kwot
podatku nale˝nego przy zastosowaniu kas rejestru-
jàcych, podatnik jest obowiàzany ewidencjonowaç
obroty i kwoty podatku nale˝nego przy zastosowa-
niu rezerwowej kasy rejestrujàcej. W przypadku gdy
ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nale˝nego
przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrujàcej
jest niemo˝liwe, podatnik nie mo˝e dokonywaç
sprzeda˝y.

4. Podatnicy, którzy rozpocznà ewidencjonowanie
obrotu i kwot podatku nale˝nego w obowiàzujàcych
terminach, mogà odliczyç od tego podatku kwot´ wy-
datkowanà na zakup ka˝dej z kas rejestrujàcych zg∏o-
szonych na dzieƒ rozpocz´cia (powstania obowiàzku)
ewidencjonowania w wysokoÊci 50 % jej ceny zakupu
(bez podatku), nie wi´cej jednak ni˝ 2 500 z∏.

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczà∏ ewidencjo-
nowanie obrotu w obowiàzujàcych terminach i wyko-
nuje wy∏àcznie czynnoÊci zwolnione od podatku lub
jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podsta-
wie art. 113 ust. 1 lub 9, urzàd skarbowy dokonuje
zwrotu kwoty okreÊlonej w ust. 4 na rachunek banko-
wy podatnika w terminie do 25. dnia od daty z∏o˝enia
wniosku przez podatnika.

6. Podatnicy sà obowiàzani do zwrotu odliczonych
lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup
kas rejestrujàcych, w przypadku gdy w okresie 3 lat od
dnia rozpocz´cia ewidencjonowania zaprzestanà ich
u˝ywania lub nie dokonujà w obowiàzujàcym terminie
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zg∏oszenia kasy do obowiàzkowego przeglàdu tech-
nicznego przez w∏aÊciwy serwis, a tak˝e w przypad-
kach naruszenia warunków zwiàzanych z odliczeniem
tych kwot, okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie ust. 7 pkt 1.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w drodze rozporzàdzenia:

1) okreÊli sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty
podatku nale˝nego (zwrotu) kwoty, o której mowa
w ust. 4 i 5, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu
przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6,
oraz inne przypadki naruszenia warunków zwiàza-
nych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujàce ko-
niecznoÊç dokonania przez podatnika zwrotu, ma-
jàc na uwadze okres wykorzystywania kas reje-
strujàcych oraz przestrzeganie przez podatników
warunków technicznych zwiàzanych z wykorzysty-
waniem tych kas;

2) mo˝e okreÊliç inny, ni˝ wymieniony w ust. 4, limit
odliczeƒ dla kas o zastosowaniu specjalnym, któ-
re programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie sà
zintegrowane z innymi urzàdzeniami;

3) mo˝e zwolniç na czas okreÊlony niektóre grupy
podatników oraz niektóre czynnoÊci z obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, ze wzgl´du na rodzaj
prowadzonej dzia∏alnoÊci lub wysokoÊç obrotu.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych przy wydawaniu rozporzàdzeƒ, o których mowa
w ust. 7, uwzgl´dnia specyfik´ wykonywania niektó-
rych czynnoÊci oraz uwarunkowania obrotu gospodar-
czego niektórymi towarami.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria i wa-
runki techniczne, którym muszà odpowiadaç kasy re-
jestrujàce, oraz warunki ich stosowania przez podatni-
ków, uwzgl´dniajàc:

1) potrzeb´ zabezpieczenia zaewidencjonowanych
danych;

2) koniecznoÊç zapewnienia konsumentowi prawa
do otrzymania dowodu nabycia towarów lub
us∏ug z uwidocznionà kwotà podatku oraz mo˝li-
woÊç kontroli przez klienta czynnoÊci dotyczàcych
prawid∏owego ewidencjonowania transakcji i wy-
stawiania dowodu potwierdzajàcego jej wykona-
nie;

3) optymalne, równie˝ dla danego typu obrotu, roz-
wiàzania techniczne dotyczàce konstrukcji kas.

Rozdzia∏ 4

Terminy przechowywania dokumentów

Art. 112. Podatnicy sà obowiàzani przechowywaç
ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku
oraz wszystkie dokumenty zwiàzane z tym rozlicza-
niem do czasu up∏ywu terminu przedawnienia zobo-
wiàzania podatkowego.

DZIA¸ XII

Procedury szczególne

Rozdzia∏ 1

Szczególne procedury dotyczàce drobnych
przedsi´biorców

Art. 113. 1. Zwalnia si´ od podatku podatników,
u których wartoÊç sprzeda˝y opodatkowanej nie prze-
kroczy∏a ∏àcznie w poprzednim roku podatkowym
kwoty wyra˝onej w z∏otych odpowiadajàcej równo-
wartoÊci 10 000 euro. Do wartoÊci sprzeda˝y nie wli-
cza si´ kwoty podatku.

2. Do wartoÊci sprzeda˝y, o której mowa w ust. 1,
nie wlicza si´ odp∏atnej dostawy towarów oraz odp∏at-
nego Êwiadczenia us∏ug zwolnionych od podatku,
a tak˝e towarów, które na podstawie przepisów o po-
datku dochodowym sà zaliczane przez podatnika do
Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerialnych
i prawnych podlegajàcych amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika rycza∏-
towego korzystajàcego ze zwolnienia okreÊlonego
w art. 43 ust. 1 pkt 3 tak˝e dzia∏alnoÊci innej ni˝ dzia-
∏alnoÊç rolnicza do wartoÊci sprzeda˝y, o której mowa
w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie
wlicza si´ sprzeda˝y produktów rolnych pochodzà-
cych z prowadzonej przez niego dzia∏alnoÊci rolniczej. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogà
zrezygnowaç ze zwolnienia okreÊlonego w ust. 1 i 9,
pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym za-
miarze naczelnika urz´du skarbowego przed poczàt-
kiem miesiàca, w którym rezygnujà ze zwolnienia,
z tym ˝e w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawia-
domienie musi nastàpiç przed dniem wykonania
pierwszej czynnoÊci okreÊlonej w art. 5.

5. Je˝eli wartoÊç sprzeda˝y u podatników zwolnio-
nych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwo-
t´, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w mo-
mencie przekroczenia tej kwoty. Obowiàzek podatko-
wy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty,
a opodatkowaniu podlega nadwy˝ka sprzeda˝y ponad
t´ kwot´. Za zgodà naczelnika urz´du skarbowego po-
datnik mo˝e pomniejszyç kwot´ podatku nale˝nego
o kwot´ podatku naliczonego wynikajàcà z dokumen-
tów celnych oraz o kwot´ podatku zap∏aconà od we-
wnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, a tak˝e
o kwoty podatku naliczonego wynikajàce z faktur do-
kumentujàcych zakupy dokonane przed dniem utraty
zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporzàdzenia spisu z natury zapasów tych towa-
rów posiadanych w dniu, w którym nastàpi∏o
przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2) przed∏o˝enia w urz´dzie skarbowym spisu, o któ-
rym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, liczàc od
dnia utraty zwolnienia.

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3077 — Poz. 535



6. Kwot´ podatku naliczonego, o której mowa
w ust. 5, stanowi iloczyn iloÊci towarów obj´tych spi-
sem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadajà-
cej na jednostk´ towaru, z podzia∏em na poszczególne
stawki podatkowe.

7. Przepis ust. 5 stosuje si´ równie˝ do podatni-
ków, którzy rezygnujà z przys∏ugujàcego im zwolnie-
nia na podstawie ust. 1, pod warunkiem pisemnego
zawiadomienia naczelnika urz´du skarbowego o rezy-
gnacji ze zwolnienia przed poczàtkiem miesiàca,
w którym rezygnujà ze zwolnienia.

8. W przypadku podatników, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez wartoÊç sprzeda˝y okreÊlo-
nà w ust. 1 rozumie si´ 30-krotnoÊç kwoty prowizji lub
innych postaci wynagrodzeƒ za wykonanie us∏ug.

9. Podatnik rozpoczynajàcy wykonywanie czynno-
Êci okreÊlonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego
jest zwolniony od podatku, je˝eli przewidywana przez
podatnika wartoÊç sprzeda˝y nie przekroczy, w pro-
porcji do okresu prowadzonej sprzeda˝y, kwoty okre-
Êlonej w ust. 1 lub w ust. 8. 

10. Je˝eli faktyczna wartoÊç sprzeda˝y, w proporcji
do okresu prowadzonej sprzeda˝y, przekroczy w trak-
cie roku podatkowego kwot´ okreÊlonà w ust. 1 lub
w ust. 8, zwolnienie okreÊlone w ust. 9 traci moc z mo-
mentem przekroczenia kwoty okreÊlonej w ust. 1 lub
w ust. 8. Opodatkowaniu podlega nadwy˝ka sprzeda-
˝y ponad wartoÊç okreÊlonà w zdaniu poprzednim,
a obowiàzek podatkowy powstaje z momentem prze-
kroczenia tej wartoÊci. Przepis ust. 5 zdanie trzecie sto-
suje si´ odpowiednio.

11. Podatnik, który utraci∏ prawo do zwolnienia od
podatku lub zrezygnowa∏ z tego zwolnienia, mo˝e do-
piero po up∏ywie 3 lat, liczàc od koƒca miesiàca, w któ-
rym utraci∏ prawo do zwolnienia lub zrezygnowa∏ z te-
go zwolnienia, ponownie skorzystaç ze zwolnienia
okreÊlonego w ust. 1.

12. Je˝eli podatnicy okreÊleni w ust. 1, 8 i 9, wyko-
rzystujàc zwiàzki z kontrahentami, tak uk∏adajà swoje
interesy, ˝e uzyskujà wartoÊç sprzeda˝y znacznie od-
biegajàcà od tej, którà uzyskaliby w przypadku, gdyby
zwiàzki te nie istnia∏y, a w wyniku tych zwiàzków na-
stàpi∏o zmniejszenie wp∏ywów podatkowych, zwolnie-
nie od podatku traci moc od poczàtku roku podatko-
wego.

13. Zwolnieƒ, o których mowa w ust. 1 i 9, nie sto-
suje si´ do importu towarów i us∏ug, wewnàtrzwspól-
notowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla
której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

1) dokonujàcych dostaw:

a) wyrobów z metali szlachetnych lub z udzia∏em
tych metali,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzo-
wym, z wyjàtkiem: energii elektrycznej (PKWiU
40.10.10), perfum i wód toaletowych (PKWiU
24.52.11), kosmetyków upi´kszajàcych do ust

i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetyków do manicu-
re i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrów kosme-
tycznych i higienicznych — z wy∏àczeniem prze-
znaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00),
pozosta∏ych kosmetyków upi´kszajàcych do twa-
rzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantów osobi-
stych i preparatów przeciwpotowych (PKWiU
24.52.19-50.00), preparatów do higieny intymnej
(PKWiU 24.52.19-90.10), Êrodków higienicznych
kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych
(PKWiU 24.52.19-90.3), preparatów toaletowych
dla zwierzàt (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmety-
ków i wyrobów perfumeryjnych, pozosta∏ych,
gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU
24.52.19-90.90), kart do gry — z wy∏àczeniem kart
do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cy-
gar, równie˝ z obci´tymi koƒcami, cygaretek 
i papierosów z tytoniu lub namiastek tytoniu
(PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU
16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

c) nowych Êrodków transportu,

d) terenów budowlanych oraz przeznaczonych
pod zabudow´;

2) Êwiadczàcych us∏ugi prawnicze oraz us∏ugi w za-
kresie doradztwa, a tak˝e us∏ugi jubilerskie;

3) niemajàcych siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium kraju.

14. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) w terminie do dnia 31 grudnia poprzedzajàcego
rok podatkowy, kwot´, o której mowa w ust. 1, ob-
liczonà wed∏ug Êredniego kursu euro og∏aszanego
przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzieƒ ro-
boczy paêdziernika poprzedniego roku podatko-
wego, w zaokràgleniu do 100 z∏;

2) list´ towarów i us∏ug, o których mowa w ust. 13
pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzgl´dnieniem klasyfikacji
wydanych na podstawie przepisów o statystyce
publicznej.

Art. 114. 1. Podatnik Êwiadczàcy us∏ugi taksówek
osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) mo˝e wybraç
opodatkowanie tych us∏ug w formie rycza∏tu wed∏ug
stawki 3 %, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
naczelnika urz´du skarbowego w terminie do koƒca
miesiàca poprzedzajàcego okres, w którym b´dzie sto-
sowa∏ rycza∏t.

2. Przy opodatkowaniu us∏ug w formie rycza∏tu,
o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisu art. 86.

3. W zakresie us∏ug, o których mowa w ust. 1, opo-
datkowanych w formie rycza∏tu podatnik sk∏ada w ter-
minie, o którym mowa w art. 99 ust. 1, skróconà dekla-
racj´ podatkowà. 

4. Podatnik, który wybra∏ opodatkowanie w formie
rycza∏tu, mo˝e zrezygnowaç z tej formy opodatkowa-

Dziennik Ustaw Nr 54 — 3078 — Poz. 535



nia, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie 12 miesi´cy,
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika
urz´du skarbowego, w terminie do koƒca miesiàca
poprzedzajàcego miesiàc, od którego nie b´dzie rozli-
cza∏ si´ w formie rycza∏tu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór deklaracji
podatkowej, o której mowa w ust. 3, wraz z objaÊnie-
niami co do sposobu jej wype∏nienia, uwzgl´dniajàc
termin i miejsce sk∏adania deklaracji podatkowej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób oraz warunki organizacyjno-tech-
niczne sk∏adania w formie elektronicznej deklaracji po-
datkowej, o której mowa w ust. 3, a tak˝e jej struktur´,
uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia jej bezpieczeƒ-
stwa, wiarygodnoÊci, niezaprzeczalnoÊci, nienaruszal-
noÊci oraz znakowania czasem.

Rozdzia∏ 2

Szczególne procedury dotyczàce rolników
rycza∏towych

Art. 115. 1. Rolnikowi rycza∏towemu dokonujàce-
mu dostawy produktów rolnych dla podatnika podat-
ku, który rozlicza ten podatek, przys∏uguje zrycza∏to-
wany zwrot podatku z tytu∏u nabywania niektórych
Êrodków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym
podatkiem. Kwota zrycza∏towanego zwrotu podatku
jest wyp∏acana rolnikowi rycza∏towemu przez nabyw-
c´ produktów rolnych.

2. Stawka zrycza∏towanego zwrotu podatku, o któ-
rym mowa w ust. 1, wynosi 5 % kwoty nale˝nej z tytu-
∏u dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwo-
t´ zrycza∏towanego zwrotu podatku.

Art. 116. 1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik
VAT czynny nabywajàcy produkty rolne od rolnika ry-
cza∏towego wystawia w dwóch egzemplarzach faktur´
dokumentujàcà nabycie tych produktów. Orygina∏ fak-
tury jest przekazywany dostawcy.

2. Faktura dokumentujàca nabycie produktów rol-
nych powinna byç oznaczona jako „Faktura VAT RR”
i zawieraç co najmniej:

1) imi´ i nazwisko lub nazw´ albo nazw´ skróconà
dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL
dostawcy i nabywcy;

3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego
dokumentu stwierdzajàcego jego to˝samoÊç, da-
t´ wydania tego dokumentu i nazw´ organu, któ-
ry wyda∏ dokument, je˝eli rolnik rycza∏towy doko-
nujàcy dostawy produktów rolnych jest osobà fi-
zycznà;

4) dat´ dokonania nabycia oraz dat´ wystawienia
i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktów rolnych;

6) jednostk´ miary i iloÊç nabytych produktów rol-
nych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakoÊci tych
produktów;

7) cen´ jednostkowà nabytego produktu rolnego bez
kwoty zrycza∏towanego zwrotu podatku;

8) wartoÊç nabytych produktów rolnych bez kwoty
zrycza∏towanego zwrotu podatku;

9) stawk´ zrycza∏towanego zwrotu podatku;

10) kwot´ zrycza∏towanego zwrotu podatku od warto-
Êci nabytych produktów rolnych;

11) wartoÊç nabytych produktów rolnych wraz z kwo-
tà zrycza∏towanego zwrotu podatku;

12) kwot´ nale˝noÊci ogó∏em wraz z kwotà zrycza∏to-
wanego zwrotu podatku, wyra˝onà cyfrowo
i s∏ownie;

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wysta-
wienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imio-
na i nazwiska tych osób.

3. Faktura VAT RR powinna równie˝ zawieraç oÊwiad-
czenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu:

„OÊwiadczam, ˝e jestem rolnikiem rycza∏towym
zwolnionym od podatku od towarów i us∏ug na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towa-
rów i us∏ug.”.

4. W przypadku umów kontraktacji lub innych
umów o podobnym charakterze oÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w ust. 3, mo˝e byç z∏o˝one tylko raz
w okresie obowiàzywania umowy. OÊwiadczenie to
sporzàdza si´ jako osobny dokument. Dokument ten
powinien zawieraç elementy, o których mowa w ust. 2
pkt 1—3, oraz dat´ zawarcia i okreÊlenie przedmiotu
umowy, dat´ sporzàdzenia tego dokumentu oraz czy-
telny podpis sk∏adajàcego oÊwiadczenie. Dokument
sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach. Orygina∏ jest
przekazywany nabywcy.

5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podat-
ku okreÊlonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 sk∏adajàcy
oÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4, informuje
o tym niezw∏ocznie nabywc´.

6. Zrycza∏towany zwrot podatku zwi´ksza u nabyw-
cy produktów rolnych kwot´ podatku naliczonego,
o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiàc,
w którym dokonano zap∏aty, pod warunkiem ˝e:

1) nabycie produktów rolnych jest zwiàzane z dosta-
wà opodatkowanà;

2) zap∏ata nale˝noÊci za produkty rolne, obejmujàca
równie˝ kwot´ zrycza∏towanego zwrotu podatku,
nastàpi∏a na rachunek bankowy rolnika rycza∏to-
wego nie póêniej ni˝ 14. dnia, liczàc od dnia zaku-
pu, z wyjàtkiem przypadku, gdy rolnik zawar∏
umow´ z podmiotem nabywajàcym produkty rol-
ne okreÊlajàcà d∏u˝szy termin p∏atnoÊci;
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3) w dokumencie stwierdzajàcym dokonanie zap∏aty,
o której mowa w pkt 2, zostanà podane numer
i data wystawienia faktury potwierdzajàcej naby-
cie produktów rolnych.

7. Za dat´ dokonania zap∏aty uwa˝a si´ dat´ wyda-
nia dyspozycji bankowej przekazania Êrodków finan-
sowych na rachunek bankowy rolnika rycza∏towego,
je˝eli dyspozycja ta zosta∏a zrealizowana.

8. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy
tej cz´Êci zap∏aty, która stanowi ró˝nic´ mi´dzy kwotà
nale˝noÊci za dostarczone produkty rolne a kwotà na-
le˝noÊci za towary i us∏ugi dostarczone rolnikowi ry-
cza∏towemu przez nabywc´ tych produktów rolnych.

9. Przez nale˝noÊci za towary i us∏ugi dostarczane
rolnikowi rycza∏towemu, o których mowa w ust. 8, ro-
zumie si´ równie˝ potràcenia z tytu∏u sp∏at rat po˝y-
czek i zaliczek udzielanych rolnikowi rycza∏towemu do-
starczajàcemu produkty rolne, dokonane przez podat-
nika nabywajàcego te produkty, pod warunkiem ˝e:

1) zaliczka zosta∏a przekazana na rachunek bankowy
rolnika rycza∏towego, a na fakturze potwierdzajà-
cej zakup produktów rolnych podano dane identy-
fikacyjne dokumentu potwierdzajàcego dokona-
nie tej wp∏aty;

2) raty i po˝yczki wynikajà z umów zawartych w for-
mie pisemnej.

10. Rolnik rycza∏towy jest obowiàzany przechowy-
waç orygina∏y faktur VAT RR oraz kopie oÊwiadczeƒ,
o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, liczàc od
koƒca roku, w którym wystawiono faktur´.

Art. 117. Z zastrze˝eniem art. 43 ust. 4, rolnik ry-
cza∏towy w zakresie prowadzonej dzia∏alnoÊci rolni-
czej dostarczajàcy produkty rolne jest zwolniony
z obowiàzku:

1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 106;

2) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyç towarów
i us∏ug;

3) sk∏adania w urz´dzie skarbowym deklaracji podat-
kowej, o której mowa w art. 99 ust. 1;

4) dokonania zg∏oszenia rejestracyjnego, o którym
mowa w art. 96.

Art. 118. Przepisy art. 115, art. 116 ust. 1—3
i ust. 5—10 oraz art. 117 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku wykonywania przez rolnika rycza∏towego
us∏ug rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy
rozliczajà ten podatek.

Rozdzia∏ 3

Szczególne procedury przy Êwiadczeniu
us∏ug turystyki

Art. 119. 1. Podstawà opodatkowania przy wyko-
nywaniu us∏ug turystyki jest kwota mar˝y pomniejszo-
na o kwot´ nale˝nego podatku, z zastrze˝eniem ust. 5.

2. Przez mar˝´, o której mowa w ust. 1, rozumie si´
ró˝nic´ mi´dzy kwotà nale˝noÊci, którà ma zap∏aciç
nabywca us∏ugi, a cenà nabycia przez podatnika towa-
rów i us∏ug od innych podatników dla bezpoÊredniej
korzyÊci turysty; przez us∏ugi dla bezpoÊredniej korzy-
Êci turysty rozumie si´ us∏ugi stanowiàce sk∏adnik
Êwiadczonej us∏ugi turystyki, a w szczególnoÊci trans-
port, zakwaterowanie, wy˝ywienie, ubezpieczenie.

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ bez wzgl´du na to, kto
nabywa us∏ug´ turystyki, w przypadku gdy podatnik:

1) ma siedzib´ lub miejsce zamieszkania na teryto-
rium kraju;

2) dzia∏a na rzecz nabywcy us∏ugi we w∏asnym imie-
niu i na w∏asny rachunek;

3) przy Êwiadczeniu us∏ugi nabywa towary i us∏ugi
od innych podatników dla bezpoÊredniej korzyÊci
turysty;

4) prowadzi ewidencj´, z której wynikajà kwoty wy-
datkowane na nabycie towarów i us∏ug od innych
podatników dla bezpoÊredniej korzyÊci turysty,
oraz posiada dokumenty, z których wynikajà te
kwoty.

4. Podatnikom, o których mowa w ust. 3, nie przy-
s∏uguje prawo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
o kwoty podatku naliczonego od towarów i us∏ug na-
bytych dla bezpoÊredniej korzyÊci turysty.

5. W przypadku gdy przy Êwiadczeniu us∏ugi tury-
styki podatnik oprócz us∏ug nabywanych od innych
podatników dla bezpoÊredniej korzyÊci turysty cz´Êç
Êwiadczeƒ w ramach tej us∏ugi wykonuje we w∏asnym
zakresie, zwanych dalej „us∏ugami w∏asnymi”, odr´b-
nie ustala si´ podstaw´ opodatkowania dla us∏ug w∏a-
snych i odr´bnie w odniesieniu do us∏ug nabytych od
innych podatników dla bezpoÊredniej korzyÊci turysty.
W celu okreÊlenia podstawy opodatkowania dla us∏ug
w∏asnych stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 29.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, podat-
nik obowiàzany jest do wykazania w prowadzonej
ewidencji, jaka cz´Êç nale˝noÊci za us∏ug´ przypada
na us∏ugi nabyte od innych podatników dla bezpo-
Êredniej korzyÊci turysty, a jaka na us∏ugi w∏asne.

7. Us∏ugi turystyki podlegajà opodatkowaniu staw-
kà podatku w wysokoÊci 0 %, je˝eli us∏ugi nabywane
od innych podatników dla bezpoÊredniej korzyÊci tu-
rysty sà Êwiadczone poza terytorium Wspólnoty.

8. Je˝eli us∏ugi nabywane od innych podatników
dla bezpoÊredniej korzyÊci turysty sà Êwiadczone za-
równo na terytorium Wspólnoty, jak i poza nim, to
us∏ugi turystyki podlegajà opodatkowaniu stawkà po-
datku w wysokoÊci 0 % tylko w cz´Êci, która dotyczy
us∏ug Êwiadczonych poza terytorium Wspólnoty.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si´ pod warunkiem po-
siadania przez podatnika dokumentów potwierdzajà-
cych Êwiadczenie tych us∏ug poza terytorium Wspól-
noty.
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10. Podatnik, o którym mowa w ust. 3, w wysta-
wionych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot po-
datku.

Rozdzia∏ 4

Szczególne procedury w zakresie dostawy
towarów u˝ywanych, dzie∏ sztuki,

przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Art. 120. 1. Na potrzeby stosowania niniejszego
rozdzia∏u:

1) przez dzie∏a sztuki rozumie si´:

a) obrazy, kola˝e i podobne tablice, malowid∏a
oraz rysunki wykonane w ca∏oÊci przez artyst´,
inne ni˝ plany oraz rysunki dla celów architek-
tonicznych, in˝ynieryjnych, przemys∏owych,
handlowych, topograficznych i im podobnych,
r´cznie zdobione artyku∏y wyprodukowane,
scenografi´ teatralnà, tkaniny do wystroju pra-
cowni artystycznych lub im podobne wyko-
nane z malowanego p∏ótna (PCN 9701),
(CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie sporzàdzo-
ne w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-
-bia∏e lub kolorowe, z∏o˝one z jednego lub kilku
arkuszy, w ca∏oÊci wykonane przez artyst´, nie-
zale˝nie od zastosowanego przez niego proce-
su lub materia∏u, z wy∏àczeniem wszelkich pro-
cesów mechanicznych lub fotomechanicznych
(PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU
ex 92.31.10-00.90),

c) oryginalne rzeêby oraz posàgi z dowolnego ma-
teria∏u, pod warunkiem ˝e zosta∏y one wykona-
ne w ca∏oÊci przez artyst´; odlewy rzeêby, któ-
rych liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,
a wykonanie by∏o nadzorowane przez artyst´
lub jego spadkobierców (PCN 9703 00 00 0),
(CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),

d) gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00),
(PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny Êcienne
(PCN 6304), (CN 6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00
i 17.40.16-53.00) wykonane r´cznie na podstawie
oryginalnych wzorów dostarczonych przez arty-
st´, pod warunkiem ˝e ich liczba jest ograniczo-
na do 8 egzemplarzy,

e) fotografie wykonane przez artyst´, opublikowa-
ne przez niego lub pod jego nadzorem, podpi-
sane i ponumerowane, ograniczone do 30 eg-
zemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz opra-
wach;

2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie si´:

a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocz-
towe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowa-
ne materia∏y piÊmienne i im podobne, ofranko-
wane, a je˝eli nieofrankowane, to uznane za
niewa˝ne i nieprzeznaczone do u˝ytku jako
wa˝ne Êrodki p∏atnicze (PCN 9704 00 00 0),
(CN 9704 00 00), 

b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie
o wartoÊci zoologicznej, botanicznej, mineralo-
gicznej, anatomicznej, historycznej, archeolo-
gicznej, paleontologicznej, etnograficznej
lub numizmatycznej   (PCN  9705 00 00 0),
(CN 9705 00 00);

3) przez antyki rozumie si´ przedmioty, inne ni˝ wy-
mienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza
100 lat (PCN 9706 00 00 0), (CN 9706 00 00);

4) przez towary u˝ywane rozumie si´ ruchome dobra
materialne nadajàce si´ do dalszego u˝ytku w ich
aktualnym stanie lub po naprawie, inne ni˝ okre-
Êlone w pkt 1—3 oraz inne ni˝ metale szlachetne
lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103,
7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106,
7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30,
ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50,
ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50,
27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00,
36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00). 

2. Stawk´ podatku 7 % stosuje si´ do importu dzie∏
sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich oraz antyków.

3. Stawk´ podatku 7 % stosuje si´ równie˝ do:

1) dostawy dzie∏ sztuki dokonywanej:

a) przez ich twórc´ lub spadkobierc´ twórcy,

b) okazjonalnie przez podatnika innego ni˝ podat-
nik, o którym mowa w ust. 5, którego dzia∏al-
noÊç jest opodatkowana, w przypadku gdy
dzie∏a sztuki zosta∏y osobiÊcie przywiezione
przez podatnika lub zosta∏y przez niego nabyte
od ich twórcy lub spadkobiercy twórcy, lub te˝
w przypadku gdy uprawniajà go one do pe∏ne-
go odliczenia podatku;

2) wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów, je˝eli
dokonujàcym dostawy, w wyniku której ma miej-
sce wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów, jest
podatnik podatku od wartoÊci dodanej, do którego
mia∏yby zastosowanie przepisy pkt 1.

4. W przypadku podatnika wykonujàcego czynno-
Êci polegajàce na dostawie towarów u˝ywanych, dzie∏
sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków na-
bytych uprzednio przez tego podatnika dla celów pro-
wadzonej dzia∏alnoÊci lub importowanych w celu od-
przeda˝y, podstawà opodatkowania podatkiem jest
mar˝a stanowiàca ró˝nic´ mi´dzy ca∏kowità kwotà,
którà ma zap∏aciç nabywca towaru, a kwotà nabycia,
pomniejszona o kwot´ podatku.

5. Je˝eli rodzaj poszczególnych przedmiotów ko-
lekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skompli-
kowanym lub niemo˝liwym okreÊlenie mar˝y zgodnie
z ust. 4, podatnik mo˝e, za zgodà naczelnika urz´du
skarbowego, obliczaç mar˝´ jako ró˝nic´ pomi´dzy
∏àcznà wartoÊcià dostaw a ∏àcznà wartoÊcià nabyç
okreÊlonego rodzaju przedmiotów kolekcjonerskich
w okresie rozliczeniowym.
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6. Przez ∏àcznà wartoÊç dostaw rozumie si´ sum´
kwot, które majà zap∏aciç poszczególni nabywcy przed-
miotów kolekcjonerskich, a przez ∏àcznà wartoÊç nabyç
rozumie si´ sum´ poszczególnych kwot nabycia.

7. Je˝eli w przypadkach, o których mowa w ust. 5,
∏àczna wartoÊç nabyç okreÊlonego rodzaju przedmio-
tów kolekcjonerskich jest w okresie rozliczeniowym
wy˝sza od ∏àcznej wartoÊci dostaw takich przedmio-
tów, ró˝nica ta podwy˝sza ∏àcznà wartoÊç nabyç
przedmiotów kolekcjonerskich w nast´pnym okresie
rozliczeniowym.

8. Je˝eli podatnik oblicza mar˝´ zgodnie z ust. 5,
obowiàzany jest on do stosowania takiego sposobu ob-
liczania mar˝y od okreÊlonych przedmiotów kolekcjo-
nerskich do koƒca okresu, o którym mowa w ust. 13.

9. Je˝eli ró˝nica, o której mowa w ust. 7, utrzymu-
je si´ przez okres 12 miesi´cy, to podatnik traci prawo
do obliczania mar˝y zgodnie z ust. 5. Podatnik mo˝e
ubiegaç si´ ponownie o skorzystanie z obliczania mar-
˝y zgodnie z ust. 5 po up∏ywie roku od utraty tego pra-
wa, liczàc do koƒca miesiàca, w którym utraci∏ prawo
do rozliczania tà metodà.

10. Przepis ust. 4 dotyczy dostawy towarów u˝y-
wanych, dzie∏ sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich
lub antyków, które podatnik naby∏ od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki or-
ganizacyjnej niemajàcej osobowoÊci prawnej, nie-
b´dàcej podatnikiem, o którym mowa w art. 15;

2) podatników, o których mowa w art. 15, je˝eli do-
stawa tych towarów by∏a zwolniona od podatku
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatników, je˝eli dostawa tych towarów by∏a
opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4. 

11. Przepis ust. 4 mo˝e mieç równie˝ zastosowanie
do dostawy:

1) dzie∏ sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub an-
tyków uprzednio importowanych przez podatnika,
o którym mowa w ust. 4;

2) dzie∏ sztuki nabytych od ich twórców lub spadko-
bierców twórców;

3) dzie∏ sztuki nabytych od podatnika, o którym mo-
wa w art. 15, innego ni˝ wymieniony w ust. 4, któ-
re podlega∏y opodatkowaniu podatkiem wed∏ug
stawki 7 %.

12. W przypadku dostawy towarów, o których mo-
wa w ust. 11 pkt 1, kwot´ nabycia, którà nale˝y
uwzgl´dniç przy obliczaniu mar˝y, o której mowa
w ust. 4, przyjmuje si´ w wysokoÊci równej kwocie
podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie
towarów powi´kszonej o nale˝ny podatek z tytu∏u te-
go importu.

13. Przepis ust. 11 stosuje si´ w przypadku, gdy
podatnik zawiadomi∏ na piÊmie naczelnika urz´du

skarbowego o przyj´tym sposobie opodatkowania
zgodnie z ust. 4 przed dokonaniem dostawy. Zawia-
domienie jest wa˝ne przez okres 2 lat, liczàc od koƒ-
ca miesiàca, w którym podatnik zawiadomi∏ naczelni-
ka urz´du skarbowego. Po tym okresie, je˝eli podat-
nik chce stosowaç procedur´ polegajàcà na opodat-
kowaniu mar˝y, musi ponownie z∏o˝yç to zawiado-
mienie.

14. Podatnik mo˝e stosowaç ogólne zasady opo-
datkowania do dostaw, do których stosuje si´ przepi-
sy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogólnych
zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podat-
ku naliczonego od towarów, o których mowa
w ust. 11, w rozliczeniu za okres, w którym powsta∏
obowiàzek podatkowy u tego podatnika z tytu∏u dosta-
wy tych towarów.

15. Je˝eli podatnik oprócz zasad, o których mowa
w ust. 4, stosuje równie˝ ogólne zasady opodatkowa-
nia, to jest on obowiàzany prowadziç ewidencj´ zgod-
nie z art. 109 ust. 3, z uwzgl´dnieniem podzia∏u w za-
le˝noÊci od sposobu opodatkowania; w odniesieniu
do dostawy, o której mowa w ust. 4, ewidencja musi
zawieraç w szczególnoÊci kwoty nabycia towarów nie-
zb´dne do okreÊlenia kwoty mar˝y, o której mowa
w tym przepisie.

16. Podatnik, o którym mowa w ust. 4, nie mo˝e
oddzielnie wykazywaç na wystawianych przez siebie
fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku
gdy opodatkowaniu podlega mar˝a.

17. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw
towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obni˝enia
kwoty lub zwrotu ró˝nicy podatku nale˝nego nie sto-
suje si´ do nabywanych przez tego podatnika:

1) dzie∏ sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i anty-
ków przez niego importowanych;

2) dzie∏ sztuki nabytych od ich twórców lub spadko-
bierców twórców;

3) dzie∏ sztuki nabytych od podatnika nieb´dàcego
podatnikiem, o którym mowa w ust. 4.

18. Przepisu ust. 17 nie stosuje si´ w sytuacji, gdy
dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem
na zasadach innych ni˝ okreÊlone w ust. 4.

19. Obni˝enia kwoty lub zwrotu ró˝nicy podatku
nale˝nego nie stosuje si´ do nabywanych przez podat-
nika towarów u˝ywanych, dzie∏ sztuki, przedmiotów
kolekcjonerskich i antyków, je˝eli podlega∏y opodatko-
waniu zgodnie z ust. 4.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywane-
go przez podatnika, o którym mowa w ust. 4, do które-
go majà zastosowanie zasady opodatkowania zgodne
z ust. 4, mar˝a podlega opodatkowaniu stawkà 0 %.

21. Przepisów ust. 1—20 nie stosuje si´ do nowych
Êrodków transportu b´dàcych przedmiotem we-
wnàtrzwspólnotowej dostawy towarów.
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Rozdzia∏ 5 

Szczególne procedury dotyczàce
z∏ota inwestycyjnego

Art. 121. 1. Ilekroç w przepisach niniejszego roz-
dzia∏u jest mowa o z∏ocie inwestycyjnym, rozumie si´
przez to:

1) z∏oto w postaci sztabek lub p∏ytek o próbie co naj-
mniej 995 tysi´cznych oraz z∏oto reprezentowane
przez papiery wartoÊciowe;

2) z∏ote monety, które spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:

a) posiadajà prób´ co najmniej 900 tysi´cznych,

b) zosta∏y wybite po roku 1800,

c) sà lub by∏y obowiàzujàcym Êrodkiem p∏atni-
czym w kraju pochodzenia,

d) sà sprzedawane po cenie, która nie przekracza
o wi´cej ni˝ 80 % wartoÊci rynkowej z∏ota za-
wartego w monecie.

2. Z∏ote monety wymienione w spisie og∏aszanym
co roku w serii C Dziennika Urz´dowego Wspólnot Eu-
ropejskich spe∏niajà warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 2
przez ca∏y rok obowiàzywania spisu.

3. Z∏otych monet, o których mowa w ust. 1 i 2, nie
traktuje si´ jako przedmiotów kolekcjonerskich o war-
toÊci numizmatycznej. 

Art. 122. 1. Zwalnia si´ od podatku dostaw´, we-
wnàtrzwspólnotowe nabycie i import z∏ota inwesty-
cyjnego, w tym równie˝ z∏ota inwestycyjnego repre-
zentowanego przez certyfikaty na z∏oto asygnowane
lub nieasygnowane, lub z∏ota, którym prowadzony
jest obrót na rachunkach z∏ota, oraz w szczególnoÊci
po˝yczki w z∏ocie i operacje typu swap w z∏ocie, z któ-
rymi wià˝e si´ prawo w∏asnoÊci lub roszczenie w od-
niesieniu do z∏ota inwestycyjnego, a tak˝e transakcje
dotyczàce z∏ota inwestycyjnego zwiàzane z kontrakta-
mi typu futures i forward, powodujàce przeniesienie
prawa w∏asnoÊci lub roszczenia w odniesieniu do z∏o-
ta inwestycyjnego.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio do us∏ug Êwiadczonych przez agentów
dzia∏ajàcych w imieniu i na rzecz innych osób, poÊred-
niczàcych w dostawie z∏ota inwestycyjnego dla swoje-
go zleceniodawcy.

Art. 123. 1. Podatnik mo˝e zrezygnowaç ze zwol-
nienia, o którym mowa w art. 122 ust. 1, je˝eli:

1) wytwarza z∏oto inwestycyjne lub przetwarza z∏oto
innego rodzaju na z∏oto inwestycyjne, a dostawa
jest dokonywana dla innego podatnika, lub

2) w zakresie prowadzonego przedsi´biorstwa doko-
nuje dostawy z∏ota w celach przemys∏owych,
a dostawa dotyczy z∏ota inwestycyjnego, o którym
mowa w art. 121 ust. 1 pkt 1, i jest dokonywana
dla innego podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do us∏ug,
o których mowa w art. 122 ust. 2. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, sà obo-
wiàzani zawiadomiç na piÊmie o zamiarze rezygnacji
ze zwolnienia naczelnika urz´du skarbowego przed
poczàtkiem miesiàca, w którym rezygnujà ze zwolnie-
nia, z tym ˝e w przypadku podatników rozpoczynajà-
cych wykonywanie czynnoÊci, o których mowa
w art. 122, w ciàgu roku podatkowego — przed dniem
wykonania pierwszej z tych czynnoÊci.

Art. 124. 1. Podatnik wykonujàcy czynnoÊci zwol-
nione od podatku na podstawie art. 122 ust. 1 ma pra-
wo do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego o kwot´
podatku naliczonego:

1) od nabycia z∏ota inwestycyjnego od podatnika,
o którym mowa w art. 123 ust. 1;

2) od nabycia, w tym równie˝ wewnàtrzwspólnoto-
wego, lub importu z∏ota innego ni˝ z∏oto inwesty-
cyjne, je˝eli to z∏oto jest nast´pnie przekszta∏cone
w z∏oto inwestycyjne przez tego podatnika lub na
jego rzecz;

3) od nabycia us∏ug polegajàcych na zmianie postaci,
masy lub próby z∏ota, w tym z∏ota inwestycyjnego.

2. Podatnik zwolniony od podatku na podstawie
art. 122 ust. 1, który wytwarza z∏oto inwestycyjne lub
przetwarza z∏oto w z∏oto inwestycyjne, ma prawo do
odliczenia od kwoty podatku nale˝nego kwot´ podatku
naliczonego od nabycia, w tym równie˝ wewnàtrz-
wspólnotowego, lub importu towarów lub us∏ug, zwià-
zanych z wytworzeniem lub przetworzeniem tego z∏ota. 

3. Przepis art. 86 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 125. 1. Podatnicy dokonujàcy dostaw z∏ota in-
westycyjnego sà obowiàzani prowadziç ewidencj´,
o której mowa w art. 109 ust. 3.

2. Ewidencja powinna zawieraç tak˝e dane doty-
czàce nabywcy, które umo˝liwiajà jego identyfikacj´.

Rozdzia∏ 6

System zwrotu podatku podró˝nym

Art. 126. 1. Osoby fizyczne niemajàce sta∏ego miej-
sca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane da-
lej „podró˝nymi”, majà prawo do otrzymania zwrotu
podatku zap∏aconego przy nabyciu towarów na teryto-
rium kraju, które w stanie nienaruszonym zosta∏y wy-
wiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w ba-
ga˝u osobistym podró˝nego, z zastrze˝eniem ust. 3
oraz art. 127 i 128. 

2. Miejsce sta∏ego zamieszkania, o którym mowa
w ust. 1, ustala si´ na podstawie paszportu lub innego
dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç. 

3. Zwrot podatku nie przys∏uguje w przypadku na-
bycia paliw silnikowych. 
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Art. 127. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126
ust. 1, przys∏uguje w przypadku zakupu towarów u po-
datników, zwanych dalej „sprzedawcami”, którzy: 

1) sà zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz

2) prowadzà ewidencj´ obrotu i kwot podatku nale˝-
nego przy zastosowaniu kas rejestrujàcych, oraz

3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przy-
najmniej z jednym z podmiotów, o których mowa
w ust. 8. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ w przypad-
ku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podró˝-
nemu. 

3. Sprzedawcami nie mogà byç podatnicy zwolnie-
ni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. 

4. Sprzedawcy sà obowiàzani: 

1) poinformowaç naczelnika urz´du skarbowego na
piÊmie, ˝e sà sprzedawcami;

2) zapewniç podró˝nym pisemnà informacj´ o zasa-
dach zwrotu podatku w czterech j´zykach: pol-
skim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

3) oznaczyç punkty sprzeda˝y znakiem informujàcym
podró˝nych o mo˝liwoÊci zakupu w tych punktach
towarów, od których przys∏uguje zwrot podatku;

4) poinformowaç naczelnika urz´du skarbowego
o miejscu, gdzie podró˝ny dokonujàcy u nich za-
kupu towarów mo˝e odebraç podatek, oraz z kim
majà zawarte umowy o zwrot podatku, i przed∏o-
˝yç kopie tych umów.

5. Zwrot podatku podró˝nym jest dokonywany
w z∏otych przez sprzedawc´ lub w punktach zwrotu
VAT przez podmioty, których przedmiotem dzia∏alno-
Êci jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa
w art. 126 ust. 1. 

6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogà do-
konywaç zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, pod
warunkiem ˝e ich obroty za poprzedni rok podatkowy
wynios∏y powy˝ej 400 000 z∏ oraz ˝e dokonujà zwrotu
podatku wy∏àcznie w odniesieniu do towarów naby-
tych przez podró˝nego u tego sprzedawcy. 

7. Przepis ust. 6 stosuje si´ równie˝ w przypadku,
gdy sprzedawca nie spe∏nia warunku dotyczàcego wy-
sokoÊci obrotów, o którym mowa w tym przepisie,
jednak˝e wy∏àcznie w odniesieniu do sprzeda˝y doko-
nanej podró˝nemu w roku podatkowym, w którym
spe∏nia∏ ten warunek. 

8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, nieb´dàce
sprzedawcami mogà dokonywaç zwrotu, o którym mo-
wa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem ˝e podmioty te: 

1) sà co najmniej od 12 miesi´cy poprzedzajàcych
z∏o˝enie wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnika-
mi podatku;

2) zawiadomi∏y na piÊmie naczelnika urz´du skarbo-
wego o zamiarze rozpocz´cia dzia∏alnoÊci w zakre-
sie zwrotu podatku podró˝nym;

3) co najmniej od 12 miesi´cy poprzedzajàcych z∏o-
˝enie wniosku o wydanie zaÊwiadczenia, o którym
mowa w pkt 6, nie majà zaleg∏oÊci w podatkach
stanowiàcych dochody bud˝etu paƒstwa oraz za-
leg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek wobec Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych;

4) zawar∏y umowy ze sprzedawcami, o których mowa
w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku;

5) z∏o˝y∏y w urz´dzie skarbowym kaucj´ gwarancyj-
nà w wysokoÊci 5 mln z∏ w formie: 

a) depozytu pieni´˝nego, 

b) gwarancji bankowych, 

c) obligacji Skarbu Paƒstwa co najmniej o trzylet-
nim terminie wykupu;

6) uzyska∏y od ministra w∏aÊciwego do spraw fi-
nansów publicznych zaÊwiadczenie stwierdzajà-
ce spe∏nienie ∏àcznie warunków wymienionych
w pkt 1—5. 

9. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 8
pkt 5, jest utrzymywana przez ca∏y okres dzia∏alnoÊci
podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwroto-
wi po zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci zwiàzanej ze zwrotem
podatku. 

10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 8, dokonu-
jàcym zwrotu podatku mo˝e byç wy∏àcznie spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏ka akcyjna. 

11. Cz∏onkami w∏adz spó∏ek wymienionych w ust. 10
nie mogà byç osoby karane za przest´pstwa skarbowe
lub za przest´pstwa pope∏nione w celu osiàgni´cia ko-
rzyÊci majàtkowej. 

12. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przyjmo-
wania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 8
pkt 5, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawi-
d∏owego udokumentowania przyj´cia kaucji.

Art. 128. 1. Zwrot podatku mo˝e byç dokonany, je-
˝eli podró˝ny wywióz∏ zakupiony towar poza teryto-
rium Wspólnoty nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu trze-
ciego miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
dokona∏ zakupu. 

2. Podstawà do dokonania zwrotu podatku jest
przedstawienie przez podró˝nego imiennego doku-
mentu wystawionego przez sprzedawc´, zawierajà-
cego w szczególnoÊci kwot´ podatku zap∏aconego
przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien
byç potwierdzony na tym dokumencie przez urzàd
celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do do-
kumentu powinien byç do∏àczony wystawiony przez
sprzedawc´ paragon z kasy rejestrujàcej, o której
mowa w art. 111 ust. 1. 
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3. Urzàd celny potwierdza wywóz towaru na doku-
mencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez
podró˝nego wywo˝onego towaru i sprawdzeniu zgod-
noÊci danych dotyczàcych podró˝nego zawartych
w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedsta-
wionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdza-
jàcym to˝samoÊç. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do po-
twierdzania wywozu z terytorium Wspólnoty towarów
nabytych przez podró˝nego na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium kraju.

5. W przypadku gdy podró˝ny opuszcza terytorium
Wspólnoty z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego in-
nego ni˝ terytorium kraju, zwrot podatku przys∏uguje,
je˝eli dokument, o którym mowa w ust. 2, zosta∏ po-
twierdzony przez urzàd celny, przez który towary zo-
sta∏y wywiezione z terytorium Wspólnoty.

6. Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa
w art. 127 ust. 5, dokonujàcy zwrotu podatku podró˝-
nemu majà prawo do pobrania od podró˝nego prowi-
zji od zwracanej kwoty podatku. 

7. Rozliczenia mi´dzy podmiotem, który dokona∏
zwrotu, a sprzedawcà towaru regulujà zawarte przez
nich umowy. 

Art. 129. 1. Do dostawy towarów, od których doko-
nano zwrotu podatku podró˝nemu, sprzedawca stosu-
je stawk´ podatku 0 %, pod warunkiem ˝e: 

1) spe∏ni∏ warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4
pkt 1 i 4, oraz

2) przed z∏o˝eniem deklaracji podatkowej za dany
miesiàc otrzyma∏ dokument okreÊlony w art. 128
ust. 2, zawierajàcy potwierdzenie wywozu tych to-
warów poza terytorium Wspólnoty. 

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu po-
twierdzajàcego wywóz towaru poza terytorium
Wspólnoty w terminie póêniejszym ni˝ okreÊlony
w ust. 1 pkt 2 upowa˝nia podatnika do dokonania ko-
rekty podatku nale˝nego od tej dostawy, nie póêniej
jednak ni˝ przed up∏ywem 6 miesi´cy, liczàc od koƒca
miesiàca, w którym dokonano dostawy. 

Art. 130. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór: 

1) znaku, o którym mowa w art. 127 ust. 4 pkt 3; 

2) dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2;

3) stempla, o którym mowa w art. 128 ust. 2.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia: 

1) prawid∏owà identyfikacj´ towarów;

2) mo˝liwoÊç potwierdzania wywozu towarów przez
organy celne. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia: 

1) inne towary ni˝ wymienione w art. 126 ust. 3, przy
których wywozie nie stosuje si´ art. 126 ust. 1, 

2) minimalnà ∏àcznà wartoÊç zakupów wynikajàcà
z dokumentów, o których mowa w art. 128 ust. 2,
przy której mo˝na ˝àdaç zwrotu podatku,

3) maksymalnà wysokoÊç prowizji, o której mowa
w art. 128 ust. 6

— uwzgl´dniajàc sytuacj´ gospodarczà paƒstwa, sy-
tuacj´ w zakresie obrotu towarowego z zagranicà po-
szczególnymi grupami towarów, sytuacj´ rynkowà
w obrocie towarami podlegajàcymi opodatkowaniu
podatkiem oraz przepisy Wspólnoty Europejskiej.

4. Rozporzàdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych
wydaje w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, okreÊlajàc równie˝ rodzaje
i sposób zabezpieczeƒ dokumentu utrudniajàcych je-
go fa∏szowanie. 

Rozdzia∏ 7

Procedury szczególne dotyczàce podmiotów
zagranicznych Êwiadczàcych na terytorium

Wspólnoty us∏ugi elektroniczne osobom
niepodlegajàcym opodatkowaniu

Art. 131. Ilekroç w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) VAT — rozumie si´ przez to podatek i podatek od
wartoÊci dodanej;

2) podmiotach zagranicznych — rozumie si´ przez to
osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajàce
osobowoÊci prawnej oraz osoby fizyczne majàce
siedzib´ lub miejsce zamieszkania poza teryto-
rium Wspólnoty, wykonujàce czynnoÊci podlega-
jàce opodatkowaniu VAT na terytorium Wspólno-
ty, które nie zarejestrowa∏y swojej dzia∏alnoÊci na
terytorium Wspólnoty i wobec których nie po-
wstaje wymóg identyfikacji na potrzeby VAT na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego;

3) osobach niepodlegajàcych opodatkowaniu — ro-
zumie si´ przez to osoby prawne, jednostki orga-
nizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej oraz
osoby fizyczne nieb´dàce podatnikami VAT;

4) paƒstwie cz∏onkowskim identyfikacji — rozumie
si´ przez to paƒstwo cz∏onkowskie, które podmiot
zagraniczny wybiera w celu przed∏o˝enia zg∏osze-
nia, o którym mowa w art. 132 ust. 1, w przypad-
ku gdy jego dzia∏alnoÊç jako podatnika VAT na te-
rytorium Wspólnoty zostanie rozpocz´ta zgodnie
z postanowieniami tego rozdzia∏u;

5) paƒstwie cz∏onkowskim konsumpcji — rozumie
si´ przez to paƒstwo cz∏onkowskie, w odniesieniu
do którego zgodnie z art. 27 ust. 5 przyjmuje si´,
˝e na jego terytorium ma miejsce Êwiadczenie
us∏ug elektronicznych.
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Art. 132. 1. Podmioty zagraniczne Êwiadczàce na
terytorium Wspólnoty us∏ugi elektroniczne osobom
niepodlegajàcym opodatkowaniu, które majà siedzib´
lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty,
mogà z∏o˝yç w paƒstwie cz∏onkowskim identyfikacji
zg∏oszenie informujàce o zamiarze skorzystania ze spe-
cjalnych procedur rozliczania VAT wobec tych us∏ug,
o których mowa w ust. 2—7, w art. 133 oraz w art. 134.

2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, podmioty
zagraniczne sk∏adajà drogà elektronicznà.

3. W przypadku gdy paƒstwem cz∏onkowskim iden-
tyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zg∏oszenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ do Naczelnika Drugiego
Urz´du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie, zwanego
dalej „naczelnikiem drugiego urz´du skarbowego”.

4. Zg∏oszenie w przypadku, o którym mowa
w ust. 3, powinno byç opatrzone bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym za pomocà wa˝-
nego kwalifikowanego certyfikatu, przyznanego na
podstawie odr´bnych przepisów, oraz zawieraç: na-
zw´ podmiotu zagranicznego, jego adres opatrzony
kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres
stron internetowych nale˝àcych do tego podmiotu,
przyznany mu w paƒstwie siedziby lub miejsca za-
mieszkania numer podatkowy oraz oÊwiadczenie, ˝e
podmiot zagraniczny nie zosta∏ zidentyfikowany na
potrzeby VAT na terytorium Wspólnoty.

5. Naczelnik drugiego urz´du skarbowego, po-
twierdzajàc zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 3, nada-
je z wykorzystaniem drogi elektronicznej podmiotowi
zagranicznemu numer identyfikacyjny na potrzeby
wykonywanych przez niego us∏ug elektronicznych. 

6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie
z ust. 5 jest obowiàzany do zawiadomienia naczelnika
drugiego urz´du skarbowego o wszelkich zmianach
danych obj´tych zg∏oszeniem, o którym mowa
w ust. 3, w terminie 7 dni, liczàc od dnia, w którym na-
stàpi∏a zmiana.

7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zidenty-
fikowany zgodnie z ust. 5:

1) zawiadomi naczelnika drugiego urz´du skarbowe-
go o zaprzestaniu wykonywania czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, lub

2) nie zawiadomi naczelnika drugiego urz´du skar-
bowego o zaprzestaniu wykonywania us∏ug,
o których mowa w ust. 1, lecz nie sk∏ada deklara-
cji VAT, o której mowa w art. 133 ust. 1, przez ko-
lejne trzy kwarta∏y, lub

3) nie spe∏nia warunków niezb´dnych do korzystania
z procedur szczególnych okreÊlonych w niniej-
szym rozdziale, lub

4) stale narusza zasady korzystania z procedur szcze-
gólnych okreÊlonych w niniejszym rozdziale

— naczelnik drugiego urz´du skarbowego zawiado-
mi podmiot zagraniczny o wygaÊni´ciu identyfikacji
tego podmiotu na potrzeby VAT na terytorium
Wspólnoty.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw informatyzacji, mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, inny ni˝ wymieniony w ust. 4 sposób doko-
nywania zg∏oszenia informujàcego o zamiarze skorzy-
stania ze specjalnych procedur rozliczania VAT us∏ug
elektronicznych, uwzgl´dniajàc:

1) koniecznoÊç zapewnienia identyfikacji dokonujà-
cego zg∏oszenia;

2) stosowane techniki w zakresie przesy∏ania doku-
mentów w formie elektronicznej i kodowania da-
nych w tych dokumentach.

Art. 133. 1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowa-
ne zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT sà obo-
wiàzane drogà elektronicznà sk∏adaç do Drugiego
Urz´du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie, zwane-
go dalej „drugim urz´dem skarbowym”, deklaracje
na potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej „deklaracja-
mi VAT”.

2. Deklaracje VAT sk∏ada si´ za okresy kwartalne,
do 20. dnia po zakoƒczeniu kwarta∏u, w którym po-
wsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u Êwiadczenia
us∏ug elektronicznych.

3. Deklaracje VAT sk∏ada si´ w terminie okreÊlo-
nym w ust. 2 równie˝ w przypadku, gdy w danym
okresie rozliczeniowym nie powsta∏ obowiàzek podat-
kowy z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug elektronicznych.

4. Deklaracja VAT powinna zawieraç: 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 132
ust. 5;

2) dla ka˝dego paƒstwa cz∏onkowskiego konsumpcji:

a) ogólnà wartoÊç us∏ug elektronicznych pomniej-
szonà o VAT,

b) ca∏kowità kwot´ podatku nale˝nego przypada-
jàcà na us∏ugi elektroniczne, 

c) stawk´ podatku;

3) dla wszystkich paƒstw cz∏onkowskich konsumpcji
— ca∏kowità kwot´ podatku nale˝nego.

5. Kwoty w deklaracji VAT wyra˝ane sà w z∏otych
polskich. 

6. W przypadku gdy p∏atnoÊci z tytu∏u Êwiadczenia
us∏ug elektronicznych odbywa∏y si´ w innych walu-
tach ni˝ z∏oty polski, do przeliczeƒ stosuje si´ kurs wy-
miany obowiàzujàcy ostatniego dnia danego okresu
rozliczeniowego. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przeli-
czenia dokonuje si´ wed∏ug kursu wymiany publiko-
wanego przez Europejski Bank Centralny na dany
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dzieƒ lub — je˝eli nie zostanie opublikowany w tym
dniu — wed∏ug kursu opublikowanego nast´pnego
dnia. 

8. Podmioty zagraniczne sà obowiàzane do wp∏a-
cania kwot VAT w z∏otych polskich w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego
urz´du skarbowego. 

Art. 134. 1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane
zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT sà obowiàza-
ne prowadziç ewidencj´ w postaci elektronicznej za-
wierajàcà dane niezb´dne do okreÊlenia przedmiotu
i podstawy opodatkowania, wysokoÊci kwoty podatku
nale˝nego, kwoty VAT do zap∏aty w paƒstwie cz∏on-
kowskim konsumpcji, ca∏kowitej kwoty VAT do zap∏a-
ty w paƒstwie cz∏onkowskim identyfikacji oraz inne
dane s∏u˝àce do prawid∏owego sporzàdzenia deklara-
cji VAT. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna byç
udost´pniona przez podmiot zagraniczny drogà elek-
tronicznà na ka˝de ˝àdanie paƒstwa cz∏onkowskiego
identyfikacji oraz paƒstwa cz∏onkowskiego konsump-
cji. 

3. Ewidencj´, o której mowa w ust. 1, nale˝y prze-
chowywaç przez okres 10 lat od zakoƒczenia roku,
w którym dokonano Êwiadczenia us∏ug elektronicz-
nych.

Rozdzia∏ 8

Wewnàtrzwspólnotowe transakcje trójstronne
— procedura uproszczona

Art. 135. 1. Ilekroç w niniejszym rozdziale jest mo-
wa o:

1) VAT — rozumie si´ przez to podatek i podatek od
wartoÊci dodanej;

2) wewnàtrzwspólnotowej transakcji trójstronnej —
rozumie si´ przez to transakcj´, w której sà spe∏-
nione ∏àcznie nast´pujàce warunki:

a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na
potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych
w trzech ró˝nych paƒstwach cz∏onkowskich
uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób,
˝e pierwszy z nich wydaje ten towar bezpoÊred-
nio ostatniemu w kolejnoÊci, przy czym dosta-
wa tego towaru jest dokonana mi´dzy pierw-
szym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolej-
noÊci,

b) przedmiot dostawy jest wysy∏any lub transpor-
towany przez pierwszego lub te˝ transportowa-
ny przez drugiego w kolejnoÊci podatnika VAT
lub na ich rzecz z terytorium jednego paƒstwa
cz∏onkowskiego na terytorium innego paƒstwa
cz∏onkowskiego;

3) wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów —
rozumie si´ przez to nabycie prawa do rozporzà-
dzania jak w∏aÊciciel towarami, które w wyniku

dokonanej dostawy sà wysy∏ane lub transporto-
wane na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego in-
ne ni˝ terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego roz-
pocz´cia wysy∏ki lub transportu przez dokonujà-
cego dostaw´, nabywc´ towarów lub na ich
rzecz;

4) procedurze uproszczonej — rozumie si´ przez to
procedur´ rozliczania VAT w wewnàtrzwspólno-
towej transakcji trójstronnej, polegajàcà na tym,
˝e ostatni w kolejnoÊci podatnik VAT rozlicza
VAT z tytu∏u dokonania na jego rzecz dostawy
towarów przez drugiego w kolejnoÊci podatnika
VAT, je˝eli ∏àcznie sà spe∏nione nast´pujàce wa-
runki:

a) dostawa na rzecz ostatniego w kolejnoÊci po-
datnika VAT by∏a bezpoÊrednio poprzedzona
wewnàtrzwspólnotowym nabyciem towarów
u drugiego w kolejnoÊci podatnika VAT, 

b) drugi w kolejnoÊci podatnik VAT dokonujàcy
dostawy na rzecz ostatniego w kolejnoÊci po-
datnika VAT nie posiada siedziby lub miejsca
zamieszkania w paƒstwie cz∏onkowskim, w któ-
rym koƒczy si´ transport lub wysy∏ka, 

c) drugi w kolejnoÊci podatnik VAT stosuje wobec
pierwszego i ostatniego w kolejnoÊci podatnika
VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby
VAT, który zosta∏ mu przyznany przez paƒstwo
cz∏onkowskie inne ni˝ to, w którym zaczyna si´
lub koƒczy transport lub wysy∏ka,

d) ostatni w kolejnoÊci podatnik VAT stosuje nu-
mer identyfikacyjny na potrzeby VAT paƒstwa
cz∏onkowskiego, w którym koƒczy si´ transport
lub wysy∏ka,

e) ostatni w kolejnoÊci podatnik VAT zosta∏ wska-
zany przez drugiego w kolejnoÊci podatnika VAT
jako obowiàzany do rozliczenia podatku VAT od
dostawy towarów realizowanej w ramach pro-
cedury uproszczonej. 

2. Procedura uproszczona ma zastosowanie rów-
nie˝ wtedy, gdy ostatni w kolejnoÊci podmiot jest oso-
bà prawnà, która nie jest podatnikiem podatku od
wartoÊci dodanej lub podatnikiem, o którym mowa
w art. 15, a która jest zidentyfikowana na potrzeby
transakcji wewnàtrzwspólnotych w paƒstwie cz∏on-
kowskim, w którym znajduje si´ towar w momencie
zakoƒczenia transportu lub wysy∏ki; w przypadku pro-
cedury uproszczonej uznaje si´, ˝e wewnàtrzwspólno-
towe nabycie towarów zosta∏o opodatkowane u dru-
giego w kolejnoÊci podatnika VAT.

Art. 136. 1. W przypadku gdy w procedurze
uproszczonej drugim w kolejnoÊci podatnikiem,
o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest
podatnik wymieniony w art. 15, uznaje si´, ˝e we-
wnàtrzwspólnotowe nabycie towarów zosta∏o u nie-
go opodatkowane, je˝eli wystawi∏ on ostatniemu
w kolejnoÊci podatnikowi VAT faktur´ zawierajàcà,
oprócz danych wymienionych w art. 106, nast´pujà-
ce informacje:
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1) adnotacj´ „VAT: Faktura WE uproszczona na mocy
art. 135—138 ustawy o ptu” lub „VAT: Faktura WE
uproszczona na mocy artyku∏u 28c (E) szóstej dy-
rektywy”;

2) stwierdzenie, ˝e podatek z tytu∏u dokonanej dosta-
wy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejno-
Êci podatnika podatku od wartoÊci dodanej;

3) numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, który jest
stosowany przez niego wobec pierwszego i ostat-
niego w kolejnoÊci podatnika podatku od wartoÊci
dodanej;

4) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby po-
datku od wartoÊci dodanej ostatniego w kolejno-
Êci podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, gdy
ostatnim w kolejnoÊci podmiotem jest osoba prawna,
która nie jest podatnikiem podatku od wartoÊci doda-
nej, a która jest zidentyfikowana na potrzeby transak-
cji wewnàtrzwspólnotowych w paƒstwie cz∏onkow-
skim, w którym znajduje si´ towar w momencie za-
koƒczenia wysy∏ki lub transportu.

Art. 137. 1. W przypadku gdy w procedurze
uproszczonej ostatnim w kolejnoÊci podatnikiem VAT
jest podatnik wymieniony w art. 15, drugi w kolejno-
Êci podatnik podatku od wartoÊci dodanej, okreÊlony
w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest obowiàzany do pi-
semnego zawiadomienia biura wymiany informacji
o podatku VAT o zamiarze skorzystania z procedury
uproszczonej.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sk∏a-
da si´ przed dniem dokonania dostawy, do której ma-
jà mieç zastosowanie postanowienia niniejszego arty-
ku∏u.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno zawieraç nast´pujàce dane:

1) nazw´ i adres podatnika podatku od wartoÊci do-
danej oraz jego numer identyfikacyjny na potrze-
by podatku od wartoÊci dodanej, który ma byç za-
stosowany w wewnàtrzwspólnotowej transakcji
trójstronnej;

2) nazw´ i adres podatnika, o którym mowa w art. 15,
ostatniego w kolejnoÊci w wewnàtrzwspólnotowej
transakcji trójstronnej;

3) przewidywanà dat´ pierwszej dostawy, która ma
byç dokonana w ramach wewnàtrzwspólnotowej
transakcji trójstronnej.

4. Kopi´ zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
podatnik podatku od wartoÊci dodanej jest obowiàzany
przes∏aç podatnikowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

5. W przypadku dalszych dostaw w ramach proce-
dury uproszczonej dla tego samego podatnika, o któ-
rym mowa w ust. 3 pkt 2, nie sk∏ada si´ kolejnych za-
wiadomieƒ, o których mowa w ust. 1. 

6. Przepis art. 136 stosuje si´ odpowiednio, gdy
drugim w kolejnoÊci podatnikiem jest podatnik podat-
ku od wartoÊci dodanej w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 7.

7. Przepis art. 136 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
do podatnika podatku od wartoÊci dodanej b´dàcego
drugim w kolejnoÊci podatnikiem, który pos∏uguje si´
w procedurze uproszczonej numerem identyfikacyj-
nym wydanym mu na potrzeby tego podatku przez
paƒstwo cz∏onkowskie inne ni˝ Rzeczpospolita Polska,
z uwzgl´dnieniem obowiàzujàcych w tym innym paƒ-
stwie cz∏onkowskim przepisów w zakresie dokumen-
towania tej procedury. 

Art. 138. 1. Podatnik wymieniony w art. 15, do któ-
rego ma zastosowanie procedura uproszczona, jest
obowiàzany, oprócz danych okreÊlonych w art. 109
ust. 3, podaç w prowadzonej ewidencji nast´pujàce
informacje:

1) w przypadku gdy jest drugim w kolejnoÊci podat-
nikiem — ustalone wynagrodzenie za dostawy
w ramach procedury uproszczonej oraz nazw´
i adres ostatniego w kolejnoÊci podatnika podat-
ku od wartoÊci dodanej (osoby prawnej nieb´dà-
cej podatnikiem podatku od wartoÊci dodanej,
obowiàzanej do rozliczenia VAT z tytu∏u tej trans-
akcji);

2) w przypadku gdy jest ostatnim w kolejnoÊci podat-
nikiem:

a) obrót z tytu∏u dokonanej na jego rzecz dostawy
w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz
kwot´ podatku przypadajàcà na t´ dostaw´,
która stanowi u niego wewnàtrzwspólnotowe
nabycie towarów,

b) nazw´ i adres drugiego w kolejnoÊci podatnika
podatku od wartoÊci dodanej.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio do
osób prawnych nieb´dàcych podatnikami, o których
mowa w art. 15.

3. W przypadku drugiego w kolejnoÊci podatnika
VAT, który wykorzystuje w wewnàtrzwspólnotowej
transakcji trójstronnej numer identyfikacyjny na po-
trzeby podatku od wartoÊci dodanej przyznany mu
przez paƒstwo cz∏onkowskie inne ni˝ Rzeczpospolita
Polska, nie powstaje obowiàzek prowadzenia ewiden-
cji, o której mowa w art. 109 ust. 3, gdy transport lub
wysy∏ka koƒczy si´ na terytorium kraju.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´, je˝eli sà spe∏nione
wszystkie warunki, o których mowa w art. 136 i 137,
do przeniesienia obowiàzku rozliczenia podatku na
ostatniego w kolejnoÊci podatnika VAT.

5. W przypadku gdy drugim w kolejnoÊci podatni-
kiem VAT w procedurze uproszczonej jest podatnik,
o którym mowa w art. 15, jest on obowiàzany wykazaç
dane o dokonanych transakcjach odpowiednio w de-
klaracji podatkowej oraz informacjach podsumowujà-
cych.
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DZIA¸ XIII

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 139. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 22g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za cen´ nabycia uwa˝a si´ kwot´ nale˝nà
zbywcy, powi´kszonà o koszty zwiàzane z za-
kupem naliczone do dnia przekazania Êrodka
trwa∏ego lub wartoÊci niematerialnej i praw-
nej do u˝ywania, a w szczególnoÊci o koszty
transportu, za∏adunku i wy∏adunku, ubezpie-
czenia w drodze, monta˝u, instalacji i urucho-
mienia programów oraz systemów kompute-
rowych, op∏at notarialnych, skarbowych i in-
nych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszonà
o podatek od towarów i us∏ug, z wyjàtkiem
przypadków, gdy zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami podatek od towarów i us∏ug nie stanowi
podatku naliczonego albo podatnikowi nie
przys∏uguje obni˝enie kwoty nale˝nego podat-
ku o podatek naliczony albo zwrot ró˝nicy po-
datku w rozumieniu ustawy o podatku od to-
warów i us∏ug. W przypadku importu cena na-
bycia obejmuje c∏o i podatek akcyzowy od im-
portu sk∏adników majàtku.”;

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 43 w lit. b tiret pierwsze
otrzymuje brzmienie:

„— importu us∏ug oraz wewnàtrzwspólnotowego
nabycia towarów, je˝eli nie stanowi on podat-
ku naliczonego w rozumieniu przepisów o po-
datku od towarów i us∏ug; kosztem uzyskania
przychodów nie jest jednak podatek nale˝ny
w cz´Êci przekraczajàcej kwot´ podatku od na-
bycia tych towarów i us∏ug, która mog∏aby
stanowiç podatek naliczony w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów i us∏ug,”.

Art. 140. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z póên. zm.6)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 46 w lit. b tiret pierwsze
otrzymuje brzmienie:

„— importu us∏ug oraz wewnàtrzwspólnotowego
nabycia towarów, je˝eli nie stanowi on podat-
ku naliczonego w rozumieniu przepisów o po-
datku od towarów i us∏ug; kosztem uzyskania
przychodów nie jest jednak podatek nale˝ny
w cz´Êci przekraczajàcej kwot´ podatku od na-
bycia tych towarów i us∏ug, która mog∏aby
stanowiç podatek naliczony w rozumieniu
przepisów o podatku od towarów i us∏ug,”;

2) w art. 16g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za cen´ nabycia uwa˝a si´ kwot´ nale˝nà
zbywcy, powi´kszonà o koszty zwiàzane z za-
kupem naliczone do dnia przekazania Êrodka
trwa∏ego lub wartoÊci niematerialnej i praw-
nej do u˝ywania, a w szczególnoÊci o koszty
transportu, za∏adunku i wy∏adunku, ubezpie-
czenia w drodze, monta˝u, instalacji i urucho-
mienia programów oraz systemów kompute-
rowych, op∏at notarialnych, skarbowych i in-
nych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszonà
o podatek od towarów i us∏ug, z wyjàtkiem
przypadków, gdy zgodnie z odr´bnymi przepi-
sami podatek od towarów i us∏ug nie stanowi
podatku naliczonego albo podatnikowi nie
przys∏uguje obni˝enie kwoty nale˝nego podat-
ku o podatek naliczony albo zwrot ró˝nicy po-
datku w rozumieniu ustawy o podatku od to-
warów i us∏ug. W przypadku importu cena na-
bycia obejmuje c∏o i podatek akcyzowy od im-
portu sk∏adników majàtku.”.

Art. 141. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58,
poz. 515, z póên. zm.7)) w art. 72 wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w ust. 1 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwy or-
gan potwierdzajàcy:
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5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. 

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39
i Nr 29, poz. 257. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036
oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257. 



a) uiszczenie podatku od towarów i us∏ug od
pojazdów sprowadzanych z paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiàzku, o którym mowa w lit. a
— je˝eli sprowadzany pojazd jest rejestrowa-
ny po raz pierwszy, z zastrze˝eniem ust. 1a.”;

2) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd, który
nie by∏ zarejestrowany w celu dopuszczenia do
ruchu drogowego lub nie podlega∏ obowiàzko-
wi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu
drogowego, jest przedmiotem dostawy doko-
nanej przez podatnika podatku od towarów
i us∏ug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed dokonaniem pierwszej rejestracji na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, zaÊwiadcze-
nie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, mo˝e
byç zastàpione fakturà z wyszczególnionà kwo-
tà podatku od towarów i us∏ug potwierdzajàcà
dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,
pod warunkiem ˝e odsprzeda˝ pojazdów sta-
nowi przedmiot dzia∏alnoÊci tego podatnika.”.

Art. 142. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. 
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.8)) w art. 88 w ust. 2 pkt 1 otrzy-
muje brzmienie:

„1) w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535),”.

Art. 143. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o po-
datku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86,
poz. 959, z póên. zm.9)) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmie-
nie:

„4) czynnoÊci cywilnoprawne, je˝eli przynajmniej
jedna ze stron z tytu∏u dokonania tej czynnoÊci
jest opodatkowana podatkiem od towarów
i us∏ug lub jest z niego zwolniona, z wyjàtkiem
umów sprzeda˝y i zamiany zwolnionych z podat-
ku od towarów i us∏ug, których przedmiotem sà
nieruchomoÊci lub ich cz´Êci albo prawo u˝ytko-
wania wieczystego,”.

Art. 144. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.10))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) wnioski sk∏adane na podstawie przepisów
o podatku od towarów i us∏ug o potwierdze-
nie zidentyfikowania okreÊlonego podmiotu
na potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnoto-
wych w danym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej.”;

2) w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci II CzynnoÊci urz´-
dowe:

a) w kolumnie 2 Przedmiot op∏aty skarbowej
w ust. 12 skreÊla si´ wyrazy „podatku od towa-
rów i us∏ug oraz”,

b) po ust. 12 dodaje ust. 12a w brzmieniu:
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Cz´Êç Przedmiot op∏aty skarbowej Stawka Zwolnienia

„12a. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika
podatku od towarów i us∏ug jako podatnika
VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

152 z∏”

3) w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci III ZaÊwiadczenia po ust. 10 dodaje ust. 10a w brzmieniu:

Cz´Êç Przedmiot op∏aty skarbowej Stawka Zwolnienia

„10a. Op∏ata skarbowa od zaÊwiadczenia potwier-
dzajàcego brak obowiàzku uiszczenia podatku
od towarów i us∏ug z tytu∏u przywozu nabywa-
nych z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej innego ni˝ terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej pojazdów, które majà
byç dopuszczone do ruchu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej 

150 z∏”

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.

Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r.
Nr 121, poz. 1031 i Nr 199, poz. 1672, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302 i Nr 210, poz. 2037 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 42 i Nr 42, poz. 386. 

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87,
poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 
i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128, poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190,
poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466.



Art. 145. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra-
wo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036) w art. 37 w ust. 3 dodaje si´ pkt 5
w brzmieniu:

„5) zaÊwiadczenie wydane przez w∏aÊciwy organ po-
twierdzajàce:

a) uiszczenie podatku od towarów i us∏ug od stat-
ków powietrznych sprowadzanych z paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiàzku, o którym mowa w lit. a)

— je˝eli sprowadzany statek powietrzny jest reje-
strowany po raz pierwszy.”.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 146. 1. W okresie od dnia przystàpienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do: 

1) dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje si´ stawk´ w wy-
sokoÊci 3 % w odniesieniu do czynnoÊci, o których
mowa w art. 5, których przedmiotem sà towary
i us∏ugi wymienione w za∏àczniku nr 6 do ustawy,
z wy∏àczeniem wewnàtrzwspólnotowej dostawy
towarów i eksportu towarów;

2) dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje si´ stawk´ w wyso-
koÊci 7 % w odniesieniu do:

a) robót budowlano-monta˝owych oraz remontów
i robót konserwacyjnych zwiàzanych z budow-
nictwem mieszkaniowym i infrastrukturà towa-
rzyszàcà,

b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub
ich cz´Êci, z wy∏àczeniem lokali u˝ytkowych,

c) us∏ug gastronomicznych, z wy∏àczeniem:

— sprzeda˝y napojów alkoholowych o zawarto-
Êci alkoholu powy˝ej 1,2 % oraz napojów al-
koholowych b´dàcych mieszaninà piwa i na-
pojów bezalkoholowych, w których zawar-
toÊç alkoholu przekracza 0,5 %, 

— sprzeda˝y kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
napojów bezalkoholowych gazowanych,
wód mineralnych, a tak˝e sprzeda˝y w stanie
przetworzonym innych towarów opodatko-
wanych stawkà 22 %;

3) dnia 31 grudnia 2007 r. stawk´ podatku 0 % stosu-
je si´ do:

a) dostaw w kraju i wewnàtrzwspólnotowego na-
bycia:

— ksià˝ek (PKWiU ex 22.11) — z wy∏àczeniem
ksià˝ek adresowych o zasi´gu krajowym, re-
gionalnym i lokalnym, ksià˝ek telefonicz-
nych, teleksów i telefaksów (PKWiU
22.11.20-60.10), nut, map i ulotek — oznaczo-
nych stosowanymi na podstawie odr´bnych
przepisów symbolami ISBN,

— czasopism specjalistycznych,

b) importu:

— drukowanych ksià˝ek i broszur (ex PCN
4901), (ex CN 4901), oznaczonych stosowa-
nymi na podstawie odr´bnych przepisów
symbolami ISBN,

— czasopism specjalistycznych,

c) przekszta∏cenia spó∏dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego na spó∏dzielcze
w∏asnoÊciowe prawo do lokalu oraz przeniesie-
nia na rzecz cz∏onka spó∏dzielni w∏asnoÊci loka-
lu mieszkalnego lub w∏asnoÊci domu jednoro-
dzinnego.

2. Przez roboty zwiàzane z budownictwem miesz-
kaniowym i infrastrukturà towarzyszàcà, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie si´ roboty budow-
lane dotyczàce inwestycji w zakresie obiektów budow-
nictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszàcej
oraz remontów obiektów budownictwa mieszkanio-
wego.

3. Przez infrastruktur´ towarzyszàcà budownictwu
mieszkaniowemu, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,
rozumie si´:

1) sieci rozprowadzajàce, wraz z urzàdzeniami, obiek-
tami i przy∏àczami do budynków mieszkalnych,

2) urzàdzanie i zagospodarowanie terenu w ramach
przedsi´wzi´ç i zadaƒ budownictwa mieszkanio-
wego, w szczególnoÊci drogi, dojÊcia, dojazdy, zie-
leƒ i ma∏à architektur´,

3) urzàdzenia i uj´cia wody, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie Êcieków, kot∏ownie oraz sieci wodo-
ciàgowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenerge-
tyczne, gazowe i telekomunikacyjne

— je˝eli sà one zwiàzane z obiektami budownictwa
mieszkaniowego.

4. Przez czasopisma specjalistyczne, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i pkt 3 lit. b tiret dru-
gie, nale˝y rozumieç wydawnictwa periodyczne ozna-
czone symbolem ISSN, obj´te kodem PKWiU 22.13,
PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko poj´tych za-
gadnieƒ odnoszàcych si´ do dzia∏alnoÊci kulturalnej
i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonauko-
wej, spo∏ecznej, zawodowej i metodycznej, regional-
nej i lokalnej, a tak˝e przeznaczone dla niewidomych
i niedowidzàcych, publikowane nie cz´Êciej ni˝ raz
w tygodniu w postaci odr´bnych zeszytów (nume-
rów) obj´tych wspólnym tytu∏em, których zakoƒcze-
nia nie przewiduje si´, ukazujàce si´ na ogó∏ w regu-
larnych odst´pach czasu w nak∏adzie nie wy˝szym ni˝
15 000 egzemplarzy, z wyjàtkiem:

1) periodyków o treÊci ogólnej, stanowiàcych podsta-
wowe êród∏o informacji bie˝àcej o aktualnych wy-
darzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczo-
nych dla szerokiego kr´gu czytelników;

2) publikacji zawierajàcych treÊci pornograficzne, pu-
blikacji zawierajàcych treÊci nawo∏ujàce do niena-
wiÊci na tle ró˝nic narodowoÊciowych, etnicznych,
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rasowych, wyznaniowych albo ze wzgl´du na bez-
wyznaniowoÊç lub zniewa˝ajàce z tych powodów
grup´ ludnoÊci lub poszczególne osoby oraz pu-
blikacji propagujàcych ustroje totalitarne;

3) wydawnictw, w których co najmniej 33 % po-
wierzchni jest przeznaczone nieodp∏atnie lub od-
p∏atnie na og∏oszenia handlowe, reklamy lub tek-
sty reklamowe, w szczególnoÊci czasopism infor-
macyjno-reklamowych, reklamowych, folderów
i katalogów reklamowych;

4) wydawnictw, które zawierajà g∏ównie kompletnà
powieÊç, opowiadanie lub inne dzie∏o w formie
tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysun-
ków opatrzonych opisem lub nie;

5) publikacji, w których wi´cej ni˝ 20 % powierzchni
jest przeznaczone na krzy˝ówki, kryptogramy, za-
gadki oraz inne gry s∏owne lub rysunkowe;

6) publikacji zawierajàcych informacje popularne,
w szczególnoÊci porady, informacje o znanych
i s∏awnych postaciach z ˝ycia publicznego;

7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona
wysokoÊç nak∏adu.

Art. 147. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.
zwalnia si´ od podatku us∏ugi udzielania licencji i sub-
licencji, inne ni˝ wymienione w art. 4 pkt 2
lit. c i lit. e ustawy, o której mowa w art. 175, udzielo-
ne na podstawie umów zawartych przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy, bez uwzgl´dniania zmian tych
umów dokonanych po tym dniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ pod warunkiem, ˝e
umowy zosta∏y zarejestrowane w urz´dzie skarbo-
wym przed dniem 14 maja 2004 r.

Art. 148. Dla obliczenia kwoty sprzeda˝y opodatko-
wanej, o której mowa w art. 7 ust. 4—6, za rok 2003
oraz za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia
2004 r. przyjmuje si´ wartoÊç sprzeda˝y towarów opo-
datkowanych w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymie-
nionej w art. 175.

Art. 149. 1. Warunek wywozu towarów, o którym
mowa w art. 6 ust. 8a pkt 1 ustawy wymienionej
w art. 175, po dniu 30 kwietnia 2004 r. uznaje si´ za
spe∏niony, je˝eli nie póêniej ni˝ z up∏ywem 6 miesi´cy
od dnia otrzymania zaliczki nastàpi∏:

1) wywóz towaru w wykonaniu czynnoÊci okreÊlo-
nych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej
w art. 175 na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
inne ni˝ terytorium kraju, a podatnik posiada do-
kument potwierdzajàcy przyj´cie przez nabywc´
towaru na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego in-
nym ni˝ terytorium kraju;

2) eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 4—7
ustawy wymienionej w art. 175, otrzymanie dokumen-
tu potwierdzajàcego wywóz towaru poza terytorium
kraju po dniu 30 kwietnia 2004 r. upowa˝nia podatnika
do dokonania korekty podatku nale˝nego od dokonanej

sprzeda˝y, w rozliczeniu za miesiàc, w którym podatnik
dokument ten otrzyma∏.

Art. 150. W przypadku, o którym mowa
w art. 21d ustawy wymienionej w art. 175, otrzymanie
po dniu 30 kwietnia 2004 r. dokumentu potwierdzajà-
cego wywóz towaru poza terytorium kraju upowa˝nia
podatnika do dokonania korekty podatku nale˝nego
od tej sprzeda˝y, nie póêniej jednak ni˝ przed up∏y-
wem 6 miesi´cy, liczàc od koƒca miesiàca, w którym
dokonano sprzeda˝y w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy
wymienionej w art. 175.

Art. 151. 1. Kwoty, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 2 oraz w art. 24 ust. 2, dla roku 2004 ustalone
w proporcji do okresu maj — grudzieƒ 2004 r. wyno-
szà odpowiednio 30 500 z∏ i 107 000 z∏.

2. Kwoty ustalone zgodnie z ust. 1 przyjmuje si´
dla roku 2005 jako kwoty, o których mowa w art. 10
ust. 2 i art. 24 ust. 3.

Art. 152. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15
ust. 1, nieposiadajàcy siedziby, sta∏ego miejsca pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci lub miejsca zamieszkania na te-
rytorium kraju, zarejestrowani zgodnie z art. 9 ustawy
wymienionej w art. 175, majà obowiàzek ustanowie-
nia przedstawiciela podatkowego, o którym mowa
w art. 15 ust. 7—10, oraz przekazania naczelnikowi
urz´du skarbowego danych identyfikacyjnych ustano-
wionego przedstawiciela, w terminie do dnia 30 wrze-
Ênia 2004 r.

2. W przypadku gdy nie zostanie ustanowiony
przedstawiciel podatkowy w terminie, o którym mowa
w ust. 1, naczelnik urz´du skarbowego wykreÊla
z urz´du podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Art. 153. 1. Do podstawy opodatkowania, o której
mowa w art. 29 ust. 6 i 7, nie wlicza si´ wartoÊci wk∏a-
dów i op∏at, o których mowa w tym przepisie, oraz
cz´Êci tych wk∏adów i op∏at, wniesionych przed dniem
1 maja 2004 r.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ w przypad-
kach, o których mowa w art. 29 ust. 8, je˝eli ustano-
wienie spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastàpi∏o
przed dniem 1 maja 2004 r.

Art. 154. 1. Przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje si´ do
samochodów b´dàcych przedmiotem umowy najmu,
dzier˝awy, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze, w stosunku do których przys∏ugiwa∏o po-
datnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towa-
rów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, obowiàzujàcy-
mi przed dniem 1 maja 2004 r., prawo do obni˝enia
kwoty podatku nale˝nego o kwot´ podatku naliczone-
go od czynszu (raty) lub innych p∏atnoÊci wynikajà-
cych z takiej umowy.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie:

1) w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, bez uwzgl´dniania zmian
tej umowy po wejÊciu w ˝ycie ustawy, oraz
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2) pod warunkiem ˝e umowa zosta∏a zarejestrowa-
na we w∏aÊciwym urz´dzie skarbowym do dnia
14 maja 2004 r.

Art. 155. W przypadkach nieuregulowanych w od-
r´bnych przepisach, do przychodów opodatkowanych
podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zali-
cza si´ nale˝nego podatku od towarów i us∏ug oraz
zwróconej ró˝nicy podatku od towarów i us∏ug.

Art. 156. Informacje i zawiadomienia zg∏oszone do
organu podatkowego na podstawie ustawy wymie-
nionej w art. 175 zachowujà swojà wa˝noÊç.

Art. 157. 1. Podatnicy zarejestrowani na ostatni
dzieƒ przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na
podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wy-
∏àczeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2
ustawy wymienionej w art. 175, b´dà uwa˝ani za po-
datników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym
˝e podatnicy, którzy w zg∏oszeniu rejestracyjnym,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 175, zg∏osili, ˝e b´dà sk∏adaç deklaracje podat-
kowe dla podatku od towarów i us∏ug, zostanà uznani
za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT
czynni, a pozostali — za podatników zarejestrowanych
jako podatnicy VAT zwolnieni, bez koniecznoÊci po-
twierdzania tego faktu przez naczelnika urz´du skarbo-
wego, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´:

1) w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1,
który zg∏osi∏, ˝e b´dzie sk∏ada∏ deklaracje podatko-
we, nie sk∏ada∏ takiej deklaracji za 6 kolejnych mie-
si´cy lub za 2 kolejne kwarta∏y — poprzedzajàce
ostatni miesiàc przed wejÊciem w ˝ycie ustawy;

2) w stosunku do zak∏adów (oddzia∏ów) osoby praw-
nej, b´dàcych odr´bnymi podatnikami w rozumie-
niu art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 158. W okresie od dnia, o którym mowa
w art. 176 pkt 2, do dnia 30 kwietnia 2004 r. przepisy
art. 96—98 stosuje si´ odpowiednio do podatników
w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 175.

Art. 159. W okresie od dnia og∏oszenia ustawy do
dnia 30 kwietnia 2004 r. terminy, o których mowa
w art. 23 ust. 6, art. 24 ust. 5 i art. 114 ust. 1, dla do-
konania czynnoÊci tam wymienionych skraca si´ do 
7 dni.

Art. 160. 1. Zak∏ady (oddzia∏y) osoby prawnej,
o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2, które zgodnie
z ustawà wymienionà w art. 175 wybra∏y metod´ ka-
sowà rozliczeƒ lub wybra∏y rozliczenia za okresy kwar-
talne, tracà prawo do rozliczania si´ tà metodà oraz do
rozliczania si´ za okresy kwartalne, poczàwszy od roz-
liczenia za kwiecieƒ 2004 r.

2. Rozliczenia za kwiecieƒ 2004 r. zak∏ady (oddzia-
∏y), o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2, dokonujà
w urz´dzie skarbowym kierowanym przez naczelnika
w∏aÊciwego dla danego zak∏adu.

3. Osoba prawna, której zak∏ady (oddzia∏y) rozli-
cza∏y si´ jako odr´bni podatnicy, wst´puje z dniem
1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepi-
sach prawa podatkowego prawa i obowiàzki swojego
zak∏adu (oddzia∏u), który przesta∏ byç wyodr´bnionym
podatnikiem — w zakresie, w jakim dotyczà podatku
od towarów i us∏ug.

Art. 161. W przypadku podatników rozliczajàcych
si´ za okresy kwartalne, zgodnie z art. 10 ustawy,
o której mowa w art. 175, oraz z art. 99:

1) pierwszy okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje
okres od stycznia do kwietnia 2004 r.;

2) drugi okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres
od maja do czerwca 2004 r.

Art. 162. 1. W deklaracji podatkowej sk∏adanej za
maj 2004 r. lub za drugi kwarta∏ 2004 r. uwzgl´dnia si´
kwot´ podatku naliczonego nierozliczonà w poprzed-
nich okresach w zwiàzku z art. 19 ust. 4 ustawy wymie-
nionej w art. 175.

2. Do nadwy˝ki podatku naliczonego nad nale˝-
nym, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy wymienio-
nej w art. 175, wynikajàcej z ostatniej deklaracji podat-
kowej z∏o˝onej za okres przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ art. 87.

3. Podatnik, który w kwietniu 2004 r.: 

1) otrzyma∏ faktur´ lub dokument celny albo 

2) dokona∏ wpisu do rejestru — w przypadku stoso-
wania przez podatnika w imporcie towarów proce-
dury uproszczonej

— i mia∏ prawo, zgodnie z ustawà wymienionà
w art. 175, do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego
w rozliczeniu za maj 2004 r. oraz nie obni˝y∏ kwoty
podatku nale˝nego w rozliczeniu za kwiecieƒ 2004 r.,
mo˝e tego dokonaç w rozliczeniu za maj 2004 r.

4. W przypadku gdy w ostatnim okresie rozliczenio-
wym wyst´pujàcym przed dniem 1 maja 2004 r. u po-
datnika powsta∏ obowiàzek podatkowy z tytu∏u impor-
tu us∏ug i podatnik mia∏ prawo, zgodnie z ustawà wy-
mienionà w art. 175, do obni˝enia kwoty podatku na-
le˝nego w nast´pnym okresie rozliczeniowym, oraz nie
dokona∏ wczeÊniej obni˝enia kwoty podatku nale˝ne-
go, mo˝e tego dokonaç w rozliczeniu za pierwszy okres
rozliczeniowy nast´pujàcy po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Art. 163. 1. Je˝eli w 2003 r. podatnik osiàgnà∏ ob-
rót przekraczajàcy kwot´ 30 000 z∏ z tytu∏u wykonywa-
nia czynnoÊci, które zgodnie z przepisami ustawy pod-
lega∏yby opodatkowaniu lub nie podlega∏yby opodat-
kowaniu, przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego
podlegajàcego odliczeniu zgodnie z art. 90 w okresach
rozliczeniowych od maja do grudnia 2004 r. przyjmuje
si´ proporcj´, o której mowa w art. 90 ust. 3—8, wyli-
czonà na podstawie obrotów osiàgni´tych w 2003 r.
z wykonywania tych czynnoÊci, uwzgl´dniajàc zakres
prawa do obni˝enia kwoty podatku nale˝nego, jaki
wynika z ustawy. W przypadku gdy podatnik uzna jed-
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nak, ˝e w odniesieniu do niego kwota osiàgni´tego
w 2003 r. obrotu by∏aby niereprezentatywna, stosuje
si´ art. 90 ust. 9.

2. Korekta kwoty podatku naliczonego, o której
mowa w art. 91, za rok 2004 dotyczy okresu od dnia
1 maja do koƒca roku podatkowego. Do obliczenia
proporcji przyjmuje si´ obroty osiàgni´te w tym okre-
sie. Obliczonà za ten okres proporcj´ stosuje si´ przy
wyliczeniu kwoty podatku naliczonego podlegajàcego
odliczeniu zgodnie z art. 90 w trakcie 2005 r. W stosun-
ku do Êrodków trwa∏ych oraz wartoÊci niematerial-
nych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r.
stosuje si´ przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mo-
wa w art. 175.

Art. 164. W stosunku do bonów paliwowych wyda-
nych przez banki spó∏dzielcze przed dniem 1 maja
2004 r. stosuje si´ przepisy art. 40a, 40g, 40h i 40i usta-
wy, o której mowa w art. 175, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do
dnia 30 wrzeÊnia 2004 r.

Art. 165. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 
i 9 zachowujà moc przepisy dotychczasowe wydane
na podstawie art. 29 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej
w art. 175.

Art. 166. Do zwrotu podatku w odniesieniu do na-
bytych towarów i us∏ug lub do importu towarów przez
podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, doko-
nanych w roku 2003 lub w okresie od dnia 1 stycznia
do dnia 30 kwietnia 2004 r. stosuje si´ przepisy wyda-
ne na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienio-
nej w art. 175.

Art. 167. Minimalna kwota ∏àcznej wartoÊci zaku-
pów wraz z podatkiem, o której mowa w art. 21e ust. 2
pkt 2 ustawy wymienionej w art. 175, wynikajàca z do-
kumentów wydanych na podstawie art. 21c ust. 2
ustawy wymienionej w art. 175, ma zastosowanie
w okresie, w którym zgodnie z przepisami tej ustawy
dokumenty te stanowi∏y podstaw´ do zwrotu podatku
podró˝nym.

Art. 168. 1. W 2004 r. kwot´, o której mowa
w art. 113 ust. 1, przyjmuje si´ w wysokoÊci okreÊlonej
przepisem wykonawczym wydanym na podstawie
art. 14 ust. 11 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 175.

2. Do podatników, którzy utracili prawo do zwol-
nienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia,
zgodnie z art. 14 ustawy wymienionej w art. 175, przed
dniem 1 maja 2004 r., stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 113 ust. 11.

3. Do obliczenia wartoÊci sprzeda˝y opodatkowa-
nej, o której mowa w art. 113, za rok 2003 oraz za okres
od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia 2004 r. przyjmu-
je si´ wartoÊç sprzeda˝y towarów w rozumieniu
art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 169. ZaÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 21b ust. 7 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 175,
wydane przez ministra w∏aÊciwego do spraw finan-

sów publicznych przed dniem 1 maja 2004 r., jest wa˝-
ne do czasu wydania nowego zaÊwiadczenia lub do
dnia, w którym up∏ynie termin jego wa˝noÊci.

Art. 170. 1. Ilekroç w niniejszym artykule jest mo-
wa o:

1) terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem — ro-
zumie si´ przez to terytorium Wspólnoty przed
dniem 1 maja 2004 r.;

2) terytorium nowych paƒstw cz∏onkowskich — rozu-
mie si´ przez to terytorium paƒstw przyst´pujà-
cych do Wspólnoty Europejskiej na podstawie
Traktatu o Przystàpieniu podpisanego w dniu
16 kwietnia 2003 r., z wyjàtkiem terytorium kraju.

2. W przypadku gdy towary zosta∏y przywiezione
z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub z te-
rytorium nowych paƒstw cz∏onkowskich na teryto-
rium kraju przed dniem 1 maja 2004 r. i w dniu 1 maja
2004 r. pozostajà w dalszym ciàgu na terytorium kraju
obj´te nast´pujàcym przeznaczeniem celnym:

1) procedurà uszlachetniania czynnego w systemie
zawieszeƒ,

2) procedurà odprawy czasowej z ca∏kowitym zwol-
nieniem od nale˝noÊci celnych przywozowych,

3) procedurà sk∏adu celnego,

4) procedurà tranzytu, w tym tak˝e sk∏adowaniem
czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego,

5) wolny obszar celny/sk∏ad wolnoc∏owy 

— przepisy o podatku od towarów i us∏ug obowiàzu-
jàce w chwili nadania tym towarom tego przeznacze-
nia celnego stosuje si´ nadal do momentu zakoƒcze-
nia tego przeznaczenia.

3. Je˝eli dostawa towarów ma miejsce po dniu
30 kwietnia 2004 r. przed nadaniem innego przezna-
czenia celnego towarom, o których mowa w ust. 2, do
czynnoÊci tej stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy. 

4. Za import towarów, o których mowa w ust. 2,
uwa˝a si´:

1) zakoƒczenie na terytorium kraju przeznaczenia cel-
nego zgodnie z przepisami prawa celnego, z za-
strze˝eniem ust. 5, lub

2) wprowadzenie na terytorium kraju towarów do wol-
nego obrotu bez dokonania formalnoÊci celnych.

5. Je˝eli towarom, o których mowa w ust. 2, nada-
no po dniu 1 maja 2004 r. przeznaczenie celne, które nie
powoduje powstania obowiàzku podatkowego z tytu∏u
importu towarów, za import towarów uwa˝a si´ zakoƒ-
czenie na terytorium kraju tego przeznaczenia celnego.
Przepisy ust. 3 i ust. 4 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.

6. Za import towarów uwa˝a si´ równie˝ wykorzy-
stanie (wprowadzenie do wolnego obrotu) po dniu
30 kwietnia 2004 r., na terytorium kraju, przez podatni-
ka lub ka˝dy inny podmiot nieb´dàcy podatnikiem, to-
warów dostarczonych im przed dniem 1 maja 2004 r.
na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub te-
rytorium nowych paƒstw cz∏onkowskich, je˝eli:
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1) przed dniem 1 maja 2004 r. do dostawy tych towa-
rów na terytorium Wspólnoty przed rozszerze-
niem lub na terytorium nowych paƒstw cz∏onkow-
skich mia∏y lub mog∏y mieç zastosowanie odpo-
wiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, o której
mowa w art. 175, oraz

2) przed dniem 1 maja 2004 r. nie zosta∏ dokonany
import tych towarów w rozumieniu ustawy, o któ-
rej mowa w art. 175.

7. W przypadku gdy w imporcie towarów, o któ-
rym mowa w ust. 4—6, nie mo˝na okreÊliç momentu
powstania obowiàzku podatkowego na zasadach
ogólnych, obowiàzek podatkowy:

1) powstaje w momencie zakoƒczenia na terytorium
kraju przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami
prawa celnego lub wprowadzenia na terytorium
kraju towarów do wolnego obrotu bez dokonania
formalnoÊci celnych — w przypadku, o którym
mowa w ust. 4 i 5;

2) powstaje w momencie wykorzystania (wprowadze-
nia do wolnego obrotu) towarów na terytorium
kraju — w przypadku, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku importu towarów, o którym mowa
w ust. 4—6, nie powstaje obowiàzek podatkowy, je˝eli:

1) towary zosta∏y wys∏ane lub transportowane poza
terytorium Wspólnoty; lub

2) przedmiotem importu towarów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, sà towary inne ni˝ Êrodki transpor-
tu, a importowane towary zosta∏y powrotnie wy-
s∏ane lub transportowane na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, z którego zosta∏y wywiezione na
warunkach wymienionych w ust. 6 pkt 1, do pod-
miotu, do którego mia∏y lub mog∏y mieç zastoso-
wanie odpowiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 usta-
wy, o której mowa w art. 175; lub 

3) przedmiotem importu towarów, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, sà Êrodki transportu, uprzednio naby-
te lub zaimportowane na terytorium Wspólnoty
przed rozszerzeniem lub terytorium nowych paƒstw
cz∏onkowskich przed dniem 1 maja 2004 r., zgodnie
z ogólnymi warunkami opodatkowania obowiàzujà-
cymi na tym terytorium, które z tytu∏u wywozu nie
zosta∏y obj´te stawkà 0 % lub zwolnieniem, lub
zwrotem podatku od wartoÊci dodanej lub innego
podatku o podobnym charakterze. Zdanie pierwsze
stosuje si´, je˝eli pierwsze u˝ycie Êrodka transportu
mia∏o miejsce przed dniem 1 maja 1996 r.

Art. 171. 1. W przypadku umowy komisu, gdy ko-
mitent wyda∏ towar komisantowi przed dniem 1 maja
2004 r. i nie powsta∏ obowiàzek podatkowy przed tym
dniem, u komisanta i komitenta obowiàzek ten oraz
podstaw´ opodatkowania okreÊla si´ do tych transak-
cji wed∏ug zasad okreÊlonych w ustawie wymienionej
w art. 175.

2. W przypadku umowy komisu, gdy komisant naby∏
towar lub dokona∏ importu towaru przed dniem 1 maja
2004 r. i wydaje ten towar komitentowi po dniu 30 kwiet-
nia 2004 r., ma prawo do rozliczenia podatku naliczone-

go z tytu∏u nabycia tego towaru zgodnie z przepisami
ustawy za miesiàc maj, je˝eli podatek ten nie zosta∏ roz-
liczony przed dniem 1 maja 2004 r. przez komitenta.

Art. 172. Je˝eli wydanie towaru na podstawie umo-
wy, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, nastàpi∏o przed
dniem 1 maja 2004 r., a czynnoÊci wykonywane na
podstawie tej umowy by∏y na podstawie ustawy wy-
mienionej w art. 175 traktowane jako us∏uga, czynno-
Êci te traktuje si´ jako us∏ug´ do czasu ich zakoƒczenia.

Art. 173. W przypadkach, o których mowa
w art. 120, je˝eli podatnicy chcà dokonaç wyboru stoso-
wania procedury polegajàcej na opodatkowaniu mar˝y
i objàç tà procedurà dokonywanie dostawy w maju
2004 r., mogà dokonaç zawiadomienia, o którym mowa
w art. 120 ust. 13, przed dniem 1 maja 2004 r.

Art. 174. W przypadkach, o których mowa w art. 120,
procedura polegajàca na opodatkowaniu mar˝y ma za-
stosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio
importowanych przez podatników, o których mowa
w art. 120 ust. 4, po dniu 30 kwietnia 2004 r.

Art. 175. Z dniem 1 maja 2004 r. traci moc ustawa
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.11)), z wy∏àczeniem art. 9, który traci moc
z dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2.

Art. 176. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:

1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, art. 114 ust. 1
i art. 159 stosuje si´ od dnia og∏oszenia ustawy;

2) art. 96—98, art. 157 i art. 158 stosuje si´ po up∏y-
wie 7 dni od dnia og∏oszenia ustawy;

3) art. 1—14, art. 15 ust. 1—6, art. 16—22, art. 23
ust. 1—4 i ust. 7—16, art. 24 ust. 1—3 i ust. 6—12,
art. 25—40, art. 41 ust. 1—11 i 13—16, art. 42—95,
art. 99—113, art. 114 ust. 2—5, art. 115—146,
art. 148—151, art. 153, art. 156 i art. 162—171 sto-
suje si´ od dnia 1 maja 2004 r.;

4) art. 41 ust. 12 stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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11) 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, 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 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774,
Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302,
Nr 199, poz. 1934 i Nr 229, poz. 2271. 
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Za∏àczniki do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r.
(poz. 535)

Za∏àcznik nr 1

1 2 3

1 34.10.2 Samochody osobowe

2 34.10.3 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu dziesi´ciu lub wi´cej osób

3 34.10.4 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu towarów — z wy∏àczeniem
podwozi wyposa˝onych w silniki, dla pojazdów mechanicznych (PKWiU
34.10.45)

4 34.10.5 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do celów specjalnych — z wy∏àczeniem
samochodów ci´˝arowych z dêwigiem (PKWiU 34.10.52), wie˝ wiertniczych,
samojezdnych (PKWiU 34.10.54-10.00)

5 35.11.2 Statki i podobne jednostki p∏ywajàce przeznaczone do przewozów osób i to-
warów

6 35.11.3 Statki rybackie i pozosta∏e statki specjalne

7 35.12.11 ¸odzie ˝aglowe wycieczkowe lub sportowe — z wy∏àczeniem ˝aglowców,
wypoczynkowych i sportowych, niepe∏nomorskich, o masie wi´kszej ni˝ 
100 kg, o d∏ugoÊci mniejszej lub równiej 7,5 m (PKWiU 35.12.11-55)

8 35.12.13 Jednostki p∏ywajàce wycieczkowe lub sportowe pozosta∏e; ∏odzie wios∏owe
i kajaki — z wy∏àczeniem motorówek wypoczynkowych lub sportowych, in-
nych ni˝ te z silnikiem przyczepnym, niepe∏nomorskie, o d∏ugoÊci mniejszej
lub równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-55), pozosta∏ych ∏odzi, równie˝ tych z sil-
nikiem przyczepnym, o masie wi´kszej ni˝ 100 kg, o d∏ugoÊci mniejszej lub
równej 7,5 m (PKWiU 35.12.13-95)

9 35.20.1 Lokomotywy szynowe i tendry — z wy∏àczeniem tendrów

10 35.20.2 Wagony osobowe, towarowe i specjalne (z wyjàtkiem wagonów warsztato-
wych i podobnych) kolejowe lub tramwajowe, z w∏asnym nap´dem

11 35.30.21 Szybowce i lotnie — z wy∏àczeniem lotni (PKWiU 35.30.21-00.20)

12 35.30.22-00.20 Sterowce

13 35.30.22-00.90 Statki powietrzne bez nap´du, pozosta∏e

14 35.30.3 Samoloty i Êmig∏owce

15 35.41.11 Motocykle i rowery wyposa˝one w pomocniczy silnik t∏okowy spalinowy,
wewn´trznego spalania, o pojemnoÊci cylindra nie wi´kszej ni˝ 50 cm3

16 35.41.12 Motocykle i rowery wyposa˝one w pomocniczy silnik t∏okowy spalinowy,
wewn´trznego spalania, o pojemnoÊci cylindra powy˝ej 50 cm3

17 35.41.13-00.20 Rowery wyposa˝one w pomocniczy silnik t∏okowy spalinowy wewn´trzne-
go spalania, o pojemnoÊci cylindra nie wi´kszej ni˝ 50 cm3

18 35.41.13-00.90 Motocykle i rowery wyposa˝one w silnik, gdzie indziej niewymienione, po-
zosta∏e

19 35.43.11-90.20 Wózki inwalidzkie motocyklowe, osobowe

20 35.43.11-90.90 Pozosta∏e wózki inwalidzkie, gdzie indziej niewymienione

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)

WYKAZ TOWARÓW ZALICZANYCH DO NOWYCH ÂRODKÓW TRANSPORTU
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Za∏àcznik nr 2

WYKAZ TOWARÓW I US¸UG, OD KTÓRYCH DOSTAWY PRZYS¸UGUJE ZRYCZA¸TOWANY ZWROT
PODATKU OD TOWARÓW I US¸UG

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub us∏ugi (grupy towarów lub us∏ug)

1 ex 01.11 Zbo˝a, ziemniaki, roÊliny przemys∏owe i produkty roÊlinne rolnictwa pozo-
sta∏e — z wy∏àczeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
2) bawe∏ny i odziarnionych produktów roÊlinnych dla przemys∏u w∏ókienni-

czego (PKWiU ex 01.11.7),
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
4) zió∏ suszonych sortowanych ca∏ych

2 ex 01.12 Warzywa, specjalne roÊliny ogrodnicze; produkty szkó∏karskie, z wy∏à-
czeniem pod∏o˝y do uprawy grzybów zawierajàcych grzybnie (PKWiU 
ex 01.12.21-00.49)

3 01.13.1 Winogrona

4 ex 01.13.23 Owoce pozosta∏e; ziarna chleba Êwi´tojaƒskiego — z wy∏àczeniem ziarna
chleba Êwi´tojaƒskiego i chleba Êwi´tojaƒskiego (PKWiU 01.13.23-00.30),
papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owo-
ców po∏udniowych pozosta∏ych osobno niewymienionych (PKWiU
ex 01.13.23-00.90)

5 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe

6 01.13.24-00.20 Orzechy w∏oskie

7 ex 01.13.40-00.90 RoÊliny przyprawowe pozosta∏e — wy∏àcznie surowce roÊlin zielarskich oraz
nasiona roÊlin przyprawowych 

8 ex 01.2 Zwierz´ta ˝ywe i produkty pochodzenia zwierz´cego — z wy∏àczeniem:
1) we∏ny (sierÊci) pranej i w∏osia surowego pogarbarskiego oraz preparowa-

nego (PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, -00.5),
2) sierÊci zwierz´cej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozo-

sta∏ej (PKWiU 01.22.32-00.90),
3) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25),
4) skór surowych Êwiƒskich pó∏garbowanych, poubojowych i zakonserwo-

wanych dla przemys∏u garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00)

9 ex 02 Produkty gospodarki leÊnej — z wy∏àczeniem drewna okràg∏ego z drzew tro-
pikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11) i faszyny wi-
klinowej (PKWiU 02.01.42-00.18)

10 ex 05 Ryby i inne produkty rybo∏ówstwa i rybactwa — z wy∏àczeniem:
1) ryb morskich Êwie˝ych lub ch∏odzonych (PKWiU 05.00.12-02),
2) skorupiaków morskich ˝ywych, Êwie˝ych lub ch∏odzonych (PKWiU 

ex 05.00.21),
3) màczek, grysików i granulek ze skorupiaków nadajàcych si´ do spo˝ycia

przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30),
4) ostryg (PKWiU 05.00.22),
5) bezkr´gowców ˝yjàcych w wodzie; ˝ywych, Êwie˝ych lub sch∏odzonych

— pozosta∏ych (PKWiU 05.00.23),
6) produktów po∏owów pozosta∏ych (PKWiU 05.00.3)

11 ex14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane
(w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) — wy∏àcznie ziemia ogrodnicza
i ziemia humus

12 ex 15.11.13-30.90 Tusze i pó∏tusze wieprzowe pozosta∏e — wy∏àcznie tusze dzików przeznaczo-
ex 15.11.14-30.90 ne do spo˝ycia

1 2 3
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13 15.11.21 We∏na szarpana

14 ex 15.11.4 Odpady zwierz´ce, niejadalne (z wy∏àczeniem utylizacyjnych) — wy∏àcznie
odpady przy hodowli i z gospodarki ∏owieckiej

15 ex 15.12.13-00.3 do Mi´so i jadalne podroby — wy∏àcznie mi´so z dziczyzny
15.12.13-00.90

16 15.20.11-90.1, Mi´so i filety z ryb s∏odkowodnych Êwie˝e, ch∏odzone i mro˝one
15.20.11-90.3, 
15.20.12-30, 
15.20.12-70.1, 
15.20.12-90.10

17 ex 15.33.30-00.22 Obierki, liÊcie i stru˝yny z warzyw — wy∏àcznie liÊcie i odpady roÊlin okopo-
wych i warzyw

18 15.33.30-00.3 Odpady (s∏oma roÊlin stràczkowych, motylkowych i oleistych, z wy∏àcze-
niem lnu i konopi)

19 15.33.30-00.80 ˚o∏´dzie i kasztany 

20 15.71.20 Grysik i granulki z lucerny (alfalfa)

21 ex 24.15.60 Nawozy zwierz´ce lub roÊlinne, gdzie indziej niesklasyfikowane — z wy∏à-
czeniem màczek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, -00.40), oraz pod∏o˝y
do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex 24.15.60-00.90)

Us∏ugi

22 ex 01.4 Us∏ugi zwiàzane z rolnictwem oraz chowem i hodowlà zwierzàt, z wyjàtkiem
us∏ug weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierzàt

23 ex 02.02.10 Us∏ugi zwiàzane z leÊnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wy∏àczeniem pa-
trolowania lasów

24 ex 05.00.50 Us∏ugi zwiàzane z rybo∏ówstwem i rybactwem, z wy∏àczeniem us∏ug zwià-
zanych z rybo∏ówstwem morskim

25 71.31.10 Us∏ugi dzier˝awy lub najmu maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, bez obs∏ugi

ObjaÊnienie:

ex — dotyczy tylko i wy∏àcznie danego wyrobu z danego grupowania.

Za∏àcznik nr 3

WYKAZ TOWARÓW I US¸UG, OPODATKOWANYCH STAWKÑ PODATKU W WYSOKOÂCI 7 %

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub us∏ugi (grupy towarów lub us∏ug)

1 ex 01.11 Zbo˝a, ziemniaki, roÊliny przemys∏owe i produkty roÊlinne rolnictwa pozo-
sta∏e — z wy∏àczeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
2) bawe∏ny i odziarnionych produktów roÊlinnych dla przemys∏u w∏ókienni-

czego (PKWiU ex 01.11.7),
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
4) zió∏ suszonych sortowanych ca∏ych,
5) roÊlin dla przemys∏u perfumeryjnego i farmacji itp.

2 01.12 Warzywa, specjalne roÊliny ogrodnicze; produkty szkó∏karskie
3 01.13.1 Winogrona

1 2 3
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4 ex 01.13.23 Owoce pozosta∏e; ziarna chleba Êwi´tojaƒskiego — z wy∏àczeniem ziarna
chleba Êwi´tojaƒskiego i chleba Êwi´tojaƒskiego (PKWiU 01.13.23-00.30),
papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owo-
ców po∏udniowych pozosta∏ych osobno niewymienionych (PKWiU
ex 01.13.23-00.90)

5 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe
6 01.13.24-00.20 Orzechy w∏oskie
7 ex 01.13.40-00.90 RoÊliny przyprawowe pozosta∏e — wy∏àcznie surowce roÊlin zielarskich oraz

nasiona roÊlin przyprawowych

8 ex 01.2 Zwierz´ta ˝ywe i produkty pochodzenia zwierz´cego, z wy∏àczeniem:
1) we∏ny i sierÊci zwierz´cej cienkiej lub grubej,
2) zwierzàt ˝ywych pozosta∏ych (PKWiU 01.25.10), z zastrze˝eniem poz. 9,
3) wosków owadzich i spermacetów,
4) skór futerkowych oraz skór pozosta∏ych, niejadalnych

9 ex 01.25.10 Króliki, pszczo∏y, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemnia∏ych

10 02.01.14 Drewno opa∏owe

11 05 Ryby i inne produkty rybo∏ówstwa i rybactwa, z wy∏àczeniem: produktów
po∏owów pozosta∏ych (PKWiU 05.00.3) i pere∏ (PKWiU 05.00.4)

12 10.30.10-00.3 Surowiec i pó∏fabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych

13 10.30.10-00.4 Wyroby torfowe dla celów rolniczych

14 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna
15 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa
16 14.12.20-30.40 Màczka dolomitowa

17 ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane
(w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) — wy∏àcznie ziemia ogrodnicza
i ziemia humus

18 ex 15.1 Mi´so i produkty mi´sne, z wy∏àczeniem:
1) t∏uszczów technicznych,
2) produktów ubocznych garbarƒ,
3) skór i skórek, niejadalnych,
4) us∏ug zwiàzanych z wytwarzaniem produktów mi´snych

19 15.2 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane

20 ex 15.3 Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wy∏àczeniem:
1) produktów o zawartoÊci alkoholu powy˝ej 1,2 %,
2) us∏ug zwiàzanych z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców

21 ex 15.4 Oleje, t∏uszcze zwierz´ce i roÊlinne — wy∏àcznie jadalne

22 15.5 Produkty mleczarskie, z wy∏àczeniem kazeiny do produkcji regenerowanych
w∏ókien tekstylnych (PKWiU 15.51.53-00.10) oraz kazeiny do stosowania
w przemyÊle innym ni˝ produkujàcy ˝ywnoÊç, pasze lub w przemyÊle w∏ó-
kienniczym (PKWiU 15.51.53-00.90)

23 15.6 Produkty przemia∏u zbó˝, skrobie i produkty skrobiowe

24 15.7 Pasza dla zwierzàt 

25 15.81.1 Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, Êwie˝e
26 15.83 Cukier — z wy∏àczeniem cukru zawierajàcego dodatek Êrodków aromatyzu-

jàcych lub barwiàcych (PKWiU 15.83.13-30.00 i 15.83.13-50.10)

27 15.84.24 Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne cz´Êci roÊlin, konserwowane cu-
krem

28 15.85 Makarony, kluski i podobne produkty màczne
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29 15.86.12-70 Cykoria palona, pozosta∏e palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje
i koncentraty

30 15.87.12 Sosy, mieszanki przyprawowe, màka i grysik z gorczycy oraz gotowa musz-
tarda — z wy∏àczeniem musztardy gotowej (PKWiU 15.87.12-55)

31 15.88 Przetwory homogenizowane oraz ˝ywnoÊç dietetyczna
32 15.89.11 Zupy i buliony oraz przetwory z nich
33 15.89.12 Jaja bez skorupek oraz ˝ó∏tka jaj, Êwie˝e lub zakonserwowane; bia∏ka jajek

34 15.89.14 Produkty spo˝ywcze pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane — z wy∏à-
czeniem ekstraktów s∏odowych (PKWiU 15.89.14-30.1)

35 15.89.20-00.2 Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny
36 15.89.20-00.3 Âluzy i zag´szczacze pochodzàce z produktów roÊlinnych, w tym modyfiko-

wane
37 15.96.20-00.10 Wywar

38 15.98.11-50.30 Lód naturalny
39 15.98.11-50.40 Lód sztuczny
40 15.98.12-50.10 Napoje owocowe
41 15.98.12-50.20 Napoje owocowo-warzywne
42 15.98.12-50.50 Nektary
43 15.98.12-50.60 Napoje warzywne
44 15.98.12-70 Napoje bezalkoholowe zawierajàce t∏uszcz mlekowy, pozosta∏e
45 18.24.11 Odzie˝ i dodatki odzie˝owe dla niemowlàt
46 ex 19.10.50 Odpady ze skór wyprawionych, py∏, proszek i màczka skórzana — z wy∏àcze-

niem odpadków skór garbowanych (bezw∏osowych)

47 bez wzgl´du na Obuwie dzieci´ce
symbol

48 ex 22.11 Ksià˝ki (oznaczone stosowanymi na podstawie odr´bnych przepisów sym-
bolami ISBN), nuty, mapy — wytwarzane metodami poligraficznymi, z wy-
∏àczeniem: ksià˝ek adresowych o zasi´gu krajowym, regionalnym, lokal-
nym; ksià˝ek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10)
i ulotek

49 ex 22.12 Gazety, magazyny, czasopisma — oznaczone stosowanymi na podstawie
ex 22.13 odr´bnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficz-

nymi, z wy∏àczeniem: wydawnictw, w których nie mniej ni˝ 67 % powierzch-
ni jest przeznaczone na nieodp∏atne lub odp∏atne og∏oszenia handlowe, re-
klamy lub teksty reklamowe

50 24.13.11-20.10 Siarka sublimowana lub stràcona

51 24.14.15 Pochodne w´glowodorów pozosta∏e — wy∏àcznie:
1) 1, 2, 3, 4, 5, 6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53),
2) pochodne chlorowcowane w´glowodorów cykloalkanowych, cykloalke-

nowych, cykloterpenowych pozosta∏e (PKWiU 24.14.15-59),
3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14.15-75.20)

52 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty

53 24.14.64-70 Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej niewymienione ani niew∏à-
czone)

54 24.15.10-75.30 Amoniak ciek∏y nawozowy

55 24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa

56 ex 24.15.30 Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wy∏àczeniem amidów kwa-
sów alifatycznych i ich pochodnych, zwiàzków azotu oraz cyjanamidu wap-
niowego (azotniaku technicznego)

57 24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
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58 ex 24.15.50 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wy∏àczeniem chlorku pota-
sowego

59 24.15.60 Nawozy zwierz´ce lub roÊlinne, gdzie indziej niesklasyfikowane

60 24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa

61 ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy∏àczeniem zwiàzków azotu
oraz nawozów naturalnych
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
Zwiàzki fosforowe do mieszanek paszowych

62 ex 24.2 Pestycydy i inne Êrodki agrochemiczne, z wy∏àczeniem wyrobów chemii go-
spodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

63 24.62.10-20.10 Albumina techniczna
64 24.62.10-20.20 Albumina mleka
65 24.62.10-30 ˚elatyna i jej pochodne (z wyjàtkiem klejów kazeinowych)

66 26.52.10 Wapno

67 36.63.77-40.50 ˚elatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z ˝elatyny nieutwardzonej,
obrobionej

68 41.00.1 Woda naturalna

69 bez wzgl´du na Sznurek do maszyn rolniczych
symbol PKWiU

Towary zwiàzane z ochronà zdrowia

70 15.89.20-00.11 Soki i ekstrakty roÊlinne — z opium

71 17.54.31 Wata z materia∏ów w∏ókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, k∏aczki w∏ó-
kiennicze, puch w∏ókienniczy, resztki w∏ókien z przemia∏u — z wy∏àczeniem
waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków w∏ókienniczych
i proszku oraz rozdrobnionych resztek w∏ókien (PKWiU 17.54.31-50.80)

72 20.51.14-50.91 Elementy sk∏adowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyj-
nych i protetycznych drewniane

73 21.22.12-10.10 Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibu∏ki tissue
74 21.22.12-10.20 Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibu∏ki tissue

75 21.22.12-10.30 Wata celulozowa paczkowana

76 21.22.12-30.10 Pieluszki, wk∏adki do pieluch i podobne artyku∏y sanitarne dla niemowlàt

77 21.22.12-30.20 Pieluszki i podobne artyku∏y sanitarne dla doros∏ych

78 24.14.51-39.10 Cysteina, cystyna i ich pochodne

79 ex 24.4 Produkty lecznicze wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczo-
nych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w przepisach Prawa farmaceutycznego

80 24.64.11-30.10 Film i p∏yty fotograficzne p∏askie do promieni rentgenowskich, do stosowa-
nia w medycynie, stomatologii i weterynarii

81 ex 24.64.11-50.20 Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowaƒ
nieprzemys∏owych — wy∏àcznie medyczny
B∏ony rentgenowskie diagnostyczne niesklasyfikowane w grupowaniach
PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20

82 24.66.42-10.60 Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne
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83 24.66.42-30.30 Materia∏y formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do
sprzeda˝y detalicznej

84 24.66.42-30.40 Materia∏y formierskie dentystyczne na bazie gipsu

85 24.66.42-30.90 Pasty modelarskie i pozosta∏e preparaty; preparaty do stosowania w denty-
styce na bazie gipsu, pozosta∏e

86 ex 24.66.42-70.00 Gotowe po˝ywki do hodowli mikroorganizmów — wy∏àcznie dla farmacji

87 ex 24.66.48-63.00 Produkty i preparaty do u˝ytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wy∏à-
czeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej

88 ex 25.13.30 Przewody, rury i w´˝e z gumy (z wyjàtkiem ebonitowych) — wy∏àcznie w´-
˝e medyczne

89 25.13.60-30.00 R´kawice chirurgiczne

90 25.13.71 Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciàgacze do mleka), z kau-
czuku wulkanizowanego, innego ni˝ ebonit 

91 28.74.12-50.50 Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

92 29.23.30-90.50 Cz´Êci do narz´dzi, przyrzàdów, aparatów i urzàdzeƒ medycyny ogólnej (do
sterylizacji narz´dzi, dezynfekcji, wyja∏awiania itp.)

93 29.56.12-50.73 Maszyny poligraficzne do pisma Braille’a
94 30.01.12-00.31 Maszyny do pisania dla niewidomych
95 30.02.16-00.10 Urzàdzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemnia∏ych)

96 ex 33.10.15-11 Strzykawki u˝ywane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii —
z wy∏àczeniem strzykawek weterynaryjnych

97 ex 33.10.15-13.00 Ig∏y metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie — z wy∏àczeniem
igie∏ weterynaryjnych

98 ex 33.10.15-17.10 Ig∏y (z wyjàtkiem metalowych igie∏ do zastrzyków lub zak∏adania szwów) —
z wy∏àczeniem igie∏ weterynaryjnych 

99 33.10.15-33.00 Przyrzàdy i aparatura do pomiaru ciÊnienia krwi
100 33.10.15-63.00 Aparatura do transfuzji 

101 33.10.17 Sztuczne stawy; przyrzàdy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne z´by; pro-
tezy dentystyczne; protezy innych cz´Êci cia∏a, gdzie indziej niesklasyfikowane

102 33.10.18 Aparaty s∏uchowe; stymulatory serca; ich cz´Êci; cz´Êci i akcesoria protez
i przyrzàdów ortopedycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

103 33.40.11 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szk∏a; soczewki okularowe
z innych materia∏ów 

104 35.43.11 Wózki inwalidzkie

105 bez wzgl´du na Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) — wy∏àcznie:
symbol PKWiU 1) Êrodki do kàpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ∏ug,

2) Êrodki do ok∏adów leczniczych, w tym kostki borowinowe,
3) Êrodki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER”

106 bez wzgl´du na Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do-
symbol PKWiU puszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne ni˝ wy-

mienione w pozosta∏ych pozycjach za∏àcznika

107 ex 24.20.14-90.00 Preparaty odka˝ajàce o w∏aÊciwoÊciach bakteriobójczych, grzybobójczych i wi-
rusobójczych, majàce zastosowanie wy∏àcznie w ochronie zdrowia, na które zo-
sta∏o wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produk-
tów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych
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108 bez wzgl´du na Publikacje w alfabecie Braille’a, je˝eli z uwagi na form´ w ca∏oÊci przeznaczo-
symbol PKWiU czone sà dla u˝ytku osób niewidomych i s∏abowidzàcych, oraz urzàdzenia do  

zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille’a

109 bez wzgl´du na Foteliki do przewozu dzieci w samochodach
symbol PKWiU

Wyroby sztuki ludowej oraz r´kodzie∏a i rzemios∏a ludowego i artystyczne-
go, które posiadajà atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

110 28.75.27-43.30 Wyroby kowalstwa artystycznego

111 26.21.12-10.21 Wyroby garncarskie u˝ytkowo-dekoracyjne
26.21.12-10.22
26.21.12-10.23
26.21.12-10.29
26.21.12-10.91
26.21.13-50.11
36.30.1
36.63.71-30.29

112 20.40.12-50.10 Wyroby bednarskie
20.40.12-50.20
20.51.14-50.98

113 20.51.12-00.10 Formy drewniane u˝ytkowe
20.51.12-00.90
20.51.12-00.30
20.51.12-00.20
20.51.14-50.20
20.51.40
20.51.98
20.51.12
20.51.13-00.59

114 20.52.15-70.70 Wyroby ze s∏omy
115 20.52.15-70.60 Wyroby z rogo˝yny
116 20.52.15-70.40 Wyroby z trzciny

20.52.15-70.60
20.52.15-70.90
20.52.15-70.60

117 36.50.11-00.20 Lalki
36.50.11-00.40
36.50.11-00.90
36.50.11-00

118 20.52.15-70.10 Wyroby z ∏uby
20.52.15-70.20
20.52.15-70.90

119 17.40.16-53.00 Wyroby tkackie
17.14.16
17.14.13-53.00

120 17.54.12-70.00 Wyroby koronkowe (szyde∏kowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe)
121 18.22.1 Wyroby r´kodzie∏a ludowego i artystycznego — odzie˝owe

18.22.2
18.22.3

122 17.40.13-53.00 Bielizna sto∏owa z tkanin haftowana
17.40.13-55.00
17.40.13-59.00

123 19.20.11-00 Wyroby rymarskie
124 36.30.12-39 Instrumenty muzyczne
125 26.21.13-50.11 Rzeêby, p∏askorzeêby

26.51.13-00.11
36.63.77-40.3

126 28.75.30-00.50 Militaria
28.75.30-00.10
28.75.30-00.20
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127 36.63.77-30.29 Wyroby plastyki zdobniczo-obrz´dowej
36.63.77-40.3
36.63.71-30.2

128 21.25.14-77.00 Wycinanki ludowe i artystyczne

Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpo˝arowej

129 Sprz´t przewozowo-samochodowy:
1) po˝arnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaÊnicze, rozpoznaw-

cze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dêwigi
i podnoÊniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane
pojazdy stra˝y po˝arnej,

2) sprz´t p∏ywajàcy, statki po˝arnicze, ∏odzie, pontony i silniki oraz statki po-
wietrzne dla ratownictwa i gaszenia po˝arów.

130 Sprz´t ∏àcznoÊci:
1) radiotelefony ró˝nych typów wraz z osprz´tem,
2) sprz´t ∏àcznoÊci przewodowej,
3) zestawy komputerowe z urzàdzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie,
4) urzàdzenia dyspozytorskie i aparatownie,
5) zestawy antenowe,
6) sprz´t do radiowej ∏àcznoÊci trankingowej.

131 Materia∏y i Êrodki wyposa˝enia specjalistycznego:
1) sprz´t ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary,
2) aparaty oddechowe z maskami,
3) sprz´t burzàcy: pi∏y spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hy-

drauliczne, m∏oty pneumatyczne, narz´dzia hydrauliczne uniwersalne,
siekiero∏omy,

4) zapory p∏ywajàce i sprz´t do likwidacji zagro˝eƒ ekologicznych i che-
micznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ∏ugów, separatory
i skimery olejowe wraz z oprzyrzàdowaniem,

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, ka-
mery termowizyjne,

6) urzàdzenia oddymiajàce i zadymiajàce,
7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe,
8) pràdownice stra˝ackie, dzia∏ka wodne i wodno-pianowe,
9) podr´czny sprz´t gaÊniczy: gaÊnice, agregaty gaÊnicze, hydronetki,

t∏umnice, bosaki, szafki hydrantowe,
10) w´˝e po˝arnicze (ssawne i t∏oczne) oraz armatura wodna: ∏àczniki, zbie-

racze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijad∏a, zbiorniki
wolno stojàce,

11) drabiny po˝arnicze przenoÊne: przystawne, wysuwane i zestawiane,
12) spr´˝arki, ∏adowarki i przet∏aczarki do butli gazowych wysokociÊnienio-

wych,
13) sprz´t ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, r´kawy, linki ratownicze,

ratowniczy sprz´t wysokogórski i dla p∏etwonurków,
14) chemiczne Êrodki gaÊnicze, sorbenty, neutralizatory i odka˝acze, Êrodki

zwil˝ajàce i modyfikujàce,
15) sprz´t kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,
16) pompy i autopompy po˝arnicze,
17) agregaty pràdotwórcze i oÊwietleniowe oraz si∏ownie energetyczne,
18) sprz´t i Êrodki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania si´ mate-

ria∏ów niebezpiecznych.

132 Wyposa˝enie zabezpieczajàce:
1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, ch∏odnie, piece pie-

karskie polowe, urzàdzenia dezynfekcyjno-kàpielowe, ∏aênie polowe,
przyczepy, naczepy i kontenery po˝arnicze wraz z wyposa˝eniem,

2) polowe wyposa˝enie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe,
polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne
i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, mena˝ki, niezb´dniki,

3) wyposa˝enie samochodów sanitarnych
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133 Materia∏y p´dne i smary:
paliwa i smary z wy∏àczeniem wyrobów obj´tych podatkiem akcyzowym

134 Pozosta∏e towary:
1) urzàdzenia szkolno-treningowe: trena˝ery, Êcie˝ki biegowe, urzàdzenia

wydolnoÊciowe i do pomiaru masy cia∏a, drobny sprz´t sportowy oraz
przeszkody i urzàdzenia torów çwiczeƒ sportowo-po˝arniczych,

2) umundurowanie, odzie˝ specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste
stra˝aka paƒstwowej stra˝y po˝arnej wed∏ug obowiàzujàcych norm i wy-
posa˝enie specjalistyczne stra˝aka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje,

3) wyposa˝enie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwga-
zowych, warsztatów ∏àcznoÊci i çwiczebnych komór gazowych,

4) urzàdzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów
uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaÊniczych,

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudow´ na
pojazdy dla stra˝y po˝arnej

Us∏ugi

135 ex 01.4 Us∏ugi zwiàzane z rolnictwem oraz chowem i hodowlà zwierzàt, z wyjàtkiem
us∏ug weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierzàt

136 ex 02.02.10 Us∏ugi zwiàzane z leÊnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wy∏àczeniem pa-
trolowania lasów

137 ex 05.00.50 Us∏ugi zwiàzane z rybo∏ówstwem i rybactwem, z wy∏àczeniem us∏ug zwià-
zanych z rybo∏ówstwem morskim

138 41.00.2 Us∏ugi w zakresie rozprowadzania wody

139 55.1 Us∏ugi hoteli 

140 ex 55.2 Us∏ugi Êwiadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca
krótkotrwa∏ego zakwaterowania, z wy∏àczeniem us∏ug zakwaterowania
w bursach, internatach i domach studenckich (PKWiU ex 55.23.15)

141 60.10.1 Us∏ugi w zakresie kolejowych przewozów pasa˝erskich mi´dzymiastowych

142 60.21 Us∏ugi pasa˝erskiego transportu rozk∏adowego làdowego pozosta∏e

143 60.22 Us∏ugi taksówkowe oraz wynajmowania samochodów osobowych z kierowcà

144 60.23 Us∏ugi pasa˝erskiego transportu làdowego pozosta∏e

145 61.10.1 Us∏ugi morskiego i przybrze˝nego transportu pasa˝erskiego

146 61.20.1 Us∏ugi wodnego Êródlàdowego transportu pasa˝erskiego

147 61.20.31-00.10 Us∏ugi w zakresie wynajmowania statków ˝eglugi Êródlàdowej z za∏ogà do
przewozu pasa˝erów

148 62.10.1 Przewozy lotnicze rozk∏adowe pasa˝erskie

149 62.20.1 Przewozy lotnicze pozarozk∏adowe pasa˝erskie

150 ex 62.20.3 Us∏ugi wynajmowania Êrodków transportu lotniczego z za∏ogà — wy∏àcznie
us∏ugi wynajmowania pasa˝erskich Êrodków transportu lotniczego

151 ex 64.20.3 Us∏ugi radia i telewizji kablowej, z wy∏àczeniem:
1) us∏ug zwiàzanych z taÊmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowy-

mi i promocyjnymi,
2) dzia∏alnoÊci agencji informacyjnych
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ObjaÊnienia:

1) ex — dotyczy tylko danego wyrobu/us∏ugi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzeda˝y towarów i Êwiadczenia us∏ug zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych

stawkà 0 % i 3 %.
3) Us∏ugi pasa˝erskiego transportu obejmujà przewóz osób oraz ich podr´cznego baga˝u (zwierz´cia), za który nie jest pobierana dodat-

kowa op∏ata; przewo˝ony pojazd podró˝nego nie jest traktowany jako podr´czny baga˝.

1 2 3

152 ex 85 Us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej — wy∏àcznie Êwiad-
czone przez instytucje, których us∏ugi te nie sà zwolnione od podatku

153 90.0 Us∏ugi w zakresie gospodarki Êciekami oraz wywozu i unieszkodliwiania od-
padów, us∏ugi sanitarne i pokrewne

154 ex 92.13 Us∏ugi zwiàzane z wyÊwietlaniem filmów i taÊm wideo oraz z wyÊwietla-
niem filmów na innych noÊnikach — z wy∏àczeniem filmów reklamowych
i promocyjnych

155 ex 92.2 Us∏ugi radia i telewizji, inne ni˝ okreÊlone w poz. 12 za∏àcznika nr 4 do
ustawy, z wy∏àczeniem:
1) us∏ug zwiàzanych z taÊmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowy-

mi i promocyjnymi,
2) dzia∏alnoÊci agencji informacyjnych

156 ex 92.3 Us∏ugi rozrywkowe pozosta∏e — wy∏àcznie wst´p na spektakle, koncerty,
przedstawienia i imprezy:
1) w zakresie twórczoÊci i wykonawstwa artystycznego i literackiego

(PKWiU 92.31.2),
2) zwiàzane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10),
3) Êwiadczone przez weso∏e miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33

i 92.34.11)

157 ex 92.5 Us∏ugi Êwiadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne us∏ugi zwiàzane
z kulturà — wy∏àcznie w zakresie wst´pu oraz wypo˝yczania wydawnictw,
wymienionych w pozycji 48 i 49

158 92.61 Us∏ugi w zakresie dzia∏alnoÊci stadionów i innych obiektów sportowych

159 Wst´p na imprezy sportowe

160 93.03 Us∏ugi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawà trumien, urn i utensyliów
pogrzebowych dostarczanych ∏àcznie z trumnà lub urnà

161 Dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych 
(PKOB 11) i ich cz´Êci, z wyjàtkiem lokali u˝ytkowych, realizowanych w ra-
mach budownictwa spo∏ecznego

162 Us∏ugi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honora-
riów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do
artystycznego wykonania

163 bez wzgl´du Us∏ugi napraw i konserwacji wyrobów z pozycji 72, 91, 101—104 
na symbol PKWiU

Za∏àcznik nr 4

WYKAZ US¸UG ZWOLNIONYCH OD PODATKU

1 2 3

1 ex 55.23.15 Us∏ugi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich

2 64.11 Us∏ugi Êwiadczone przez poczt´ paƒstwowà

Poz. Symbol PKWiU Nazwa us∏ugi (grupy us∏ug)
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3 Sekcja J ex (65-67) Us∏ugi poÊrednictwa finansowego, z wy∏àczeniem:
1) dzia∏alnoÊci lombardów, z wyjàtkiem us∏ug Êwiadczonych przez banki,
2) us∏ug polegajàcych na oddaniu w odp∏atne u˝ytkowanie rzeczy ruchomej,
3) us∏ug doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
4) us∏ug doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubez-

pieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjàtkiem Êwiadczo-
nych przez zak∏ad ubezpieczeƒ w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz Êwiadczonych w tym zakresie przez podmioty dzia-
∏ajàce w imieniu i na rzecz zak∏adu ubezpieczeƒ,

5) us∏ug Êciàgania d∏ugów oraz faktoringu,
6) us∏ug zarzàdzania akcjami, udzia∏ami w spó∏kach lub zwiàzkach, obligacja-

mi i innymi rodzajami papierów wartoÊciowych, z wyjàtkiem wymienio-
nych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7) us∏ug przechowywania akcji, udzia∏ów w spó∏kach lub zwiàzkach, obliga-
cji i innych rodzajów papierów wartoÊciowych, z wyjàtkiem wymienio-
nych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8) transakcji dotyczàcych dokumentów ustanawiajàcych tytu∏ w∏asnoÊci,
9) transakcji dotyczàcych praw w odniesieniu do nieruchomoÊci

4 ex 70.20.11 Us∏ugi w zakresie wynajmowania lub dzier˝awienia nieruchomoÊci o charak-
terze mieszkalnym na w∏asny rachunek, z wy∏àczeniem wynajmu lokali w bu-
dynkach mieszkalnych na cele inne ni˝ mieszkaniowe

5 73 Us∏ugi naukowo-badawcze

6 ex 75 Us∏ugi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiàzko-
wych ubezpieczeƒ spo∏ecznych — wy∏àcznie us∏ugi w zakresie obowiàzko-
wych ubezpieczeƒ spo∏ecznych 

7 ex 80 Us∏ugi w zakresie edukacji

8 Us∏ugi prywatnego nauczania Êwiadczone przez nauczycieli i odnoszàce si´
do nauczania na poziomie podstawowym, Êrednim i wy˝szym

9 ex 85 Us∏ugi w zakresie ochrony zdrowia i opieki spo∏ecznej, z wy∏àczeniem us∏ug
weterynaryjnych (PKWiU 85.2)

10 91 Us∏ugi Êwiadczone przez organizacje cz∏onkowskie, gdzie indziej niesklasyfi-
kowane (wy∏àcznie statutowe)

11 ex 92 Us∏ugi zwiàzane z kulturà, w tym równie˝ us∏ugi twórców i artystów wyko-
nawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie li-
cencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, us∏ugi
zwiàzane z rekreacjà i sportem1) — z wy∏àczeniem: 
1) us∏ug zwiàzanych z taÊmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowy-

mi i promocyjnymi,
2) us∏ug zwiàzanych z wyÊwietlaniem filmów i taÊm wideo, wyÊwietlaniem

filmów na innych noÊnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
3) us∏ug w zakresie dzia∏alnoÊci stadionów i innych obiektów sportowych

(PKWiU 92.61),
4) wst´pu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twór-

czoÊci i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), zwià-
zane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), Êwiad-
czone przez weso∏e miasteczka, parki rozrywki i cyrki (PKWiU 92.33
i 92.34.11) oraz wst´pu na imprezy sportowe,

5) wst´pu oraz wypo˝yczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w za-
kresie us∏ug Êwiadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych us∏ug
zwiàzanych z kulturà (PKWiU 92.5),

6) dzia∏alnoÊci agencji informacyjnych,
7) us∏ug wydawniczych,
8) us∏ug radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrze˝eniem poz. 12
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12 ex 92.2 Us∏ugi publicznych radia i telewizji, z wy∏àczeniem: 
1) us∏ug zwiàzanych z taÊmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowy-

mi i promocyjnymi,
2) dzia∏alnoÊci agencji informacyjnych

13 Us∏ugi transmisji danych i wiadomoÊci — wy∏àcznie us∏ugi dost´pu do sieci
Internet Êwiadczone na rzecz uczniów, studentów, szkó∏, zak∏adów kszta∏ce-
nia nauczycieli, placówek oÊwiatowych, szkó∏ wy˝szych, wy˝szych szkó∏ za-
wodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz na rzecz paƒ-
stwowych i samorzàdowych instytucji kultury

14 Us∏ugi na dost´p wdzwaniany i szerokopasmowy do Internetu dla u˝ytkow-
ników indywidualnych nieprowadzàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej na do-
st´p szerokopasmowy

15 Us∏ugi wykonywane przez duchownych oraz osoby zakonne koÊcio∏ów i in-
nych zwiàzków wyznaniowych — wy∏àcznie w zakresie realizacji celów hu-
manitarnych, charytatywno-opiekuƒczych, naukowych i oÊwiatowo-wycho-
wawczych, opieki medycznej

ObjaÊnienie:

1) Dotyczy wy∏àcznie us∏ug zwiàzanych ze sportem Êwiadczonych przez podmioty, które nie majà jako celu systematyczne-
go dà˝enia do osiàgania zysków, zaÊ wszelkie zyski, które mimo wszystko osiàgnà, przeznaczà na utrzymanie lub popra-
w´ Êwiadczonych us∏ug.

Za∏àcznik nr 5

WYKAZ KRAJÓW (TERYTORIÓW), W PRZYPADKU KTÓRYCH PODATEK Z TYTU¸U IMPORTU US¸UG 
NIE OBNI˚A KWOTY PODATKU NALE˚NEGO LUB NIE UPRAWNIA DO ZWROTU 

RÓ˚NICY PODATKU NALE˚NEGO

Lp. Kraj (terytorium)

1 2

1 Ksi´stwo Andory
2 Anguilla — Autonomiczne Terytorium Zale˝ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Pó∏nocnej
3 Antigua i Barbuda
4 Aruba — Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów
5 Wspólnota Bahamów
6 Paƒstwo Bahrajnu
7 Barbados
8 Belize
9 Bermudy — Terytorium Zale˝ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
10 Brytyjskie Wyspy Dziewicze — Terytorium Zale˝ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 

i Irlandii Pó∏nocnej
11 Wyspy Cooka — Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nowà Zelandià
12 Wspólnota Dominiki
13 Gibraltar — Terytorium Zale˝ne Korony Brytyjskiej
14 Grenada
15 Guernsey/Sark/Alderney — Terytoria Zale˝ne Korony Brytyjskiej
16 Hongkong — Specjalny Region Administracyjny Chiƒskiej Republiki Ludowej
17 Jersey — Terytorium Korony Brytyjskiej
18 Kajmany — Terytorium Zale˝ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
19 Republika Liberii
20 Ksi´stwo Liechtensteinu
21 Makau — Specjalny Region Administracyjny Chiƒskiej Republiki Ludowej
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WYKAZ TOWARÓW I US¸UG, OPODATKOWANYCH STAWKÑ PODATKU W WYSOKOÂCI 3 %
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22 Republika Malediwów
23 Republika Wysp Marshalla
24 Republika Mauritius
25 Montserrat — Terytorium Zale˝ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
26 Republika Nauru
27 Antyle Holenderskie — Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów
28 Niue — Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nowà Zelandià
29 Republika Panamy
30 Niezale˝ne Paƒstwo Samoa
31 Republika Seszeli
32 Federacja St. Christopher i Nevis
33 Saint Lucia
34 Saint Vincent i Grenadyny
35 Królestwo Tonga
36 Turks i Caicos — Terytorium Zale˝ne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
37 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych — Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych
38 Republika Vanuatu
39 Zjednoczone Emiraty Arabskie

1 2 3

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru lub us∏ugi (grupy towarów lub us∏ug)

1 ex 01.11 Zbo˝a, ziemniaki, roÊliny przemys∏owe i produkty roÊlinne rolnictwa pozo-
sta∏e — z wy∏àczeniem:
1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32),
2) bawe∏ny i odziarnionych produktów roÊlinnych dla przemys∏u w∏ókienni-

czego (PKWiU ex 01.11.7),
3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80),
4) zió∏ suszonych sortowanych ca∏ych

2 01.12 Warzywa, specjalne roÊliny ogrodnicze; produkty szkó∏karskie

3 01.13.1 Winogrona

4 ex 01.13.23 Owoce pozosta∏e; ziarna chleba Êwi´tojaƒskiego — z wy∏àczeniem ziarna
chleba Êwi´tojaƒskiego i chleba Êwi´tojaƒskiego (PKWiU 01.13.23-00.30),
papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) 
i owoców po∏udniowych pozosta∏ych osobno niewymienionych (PKWiU
ex 01.13.23-00.90)

5 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe
6 01.13.24-00.20 Orzechy w∏oskie

7 ex 01.13.40-00.90 RoÊliny przyprawowe pozosta∏e — wy∏àcznie surowce roÊlin zielarskich oraz
nasiona roÊlin przyprawowych 

8 ex 01.2 Zwierz´ta ˝ywe i produkty pochodzenia zwierz´cego — z wy∏àczeniem:
1) we∏ny (sierÊci) pranej i w∏osia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego

(PKWiU 01.22.31-00.20, 01.22.32-00.12, -00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),
2) sierÊci zwierz´cej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozosta-

∏ej (PKWiU 01.22.32-00.90),
3) zwierzàt ˝ywych pozosta∏ych (PKWiU 01.25.10), z zastrze˝eniem pozycji 9,
4) skór surowych Êwiƒskich pó∏garbowanych oraz poubojowych i zakonser-

wowanych dla przemys∏u garbarskiego (PKWiU ex 01.25.33-00.00),
5) spermacetu (PKWiU ex 01.25.25)
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9 ex 01.25.10 Króliki, pszczo∏y i jedwabniki

10 ex 02 Produkty gospodarki leÊnej — z wy∏àczeniem drewna surowego nieobrobio-
nego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), faszyny wiklinowej
(PKWiU 02.01.42-00.18) i materia∏ów roÊlinnych do produkcji miote∏ lub
szczotek (PKWiU 02.01.42-00.30)

11 05 Ryby i inne produkty rybo∏ówstwa i rybactwa, z wy∏àczeniem produktów po-
∏owów pozosta∏ych (PKWiU 05.00.3) i pere∏ (PKWiU 05.00.4)

12 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa

13 ex 14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozosta∏e, gdzie indziej niesklasyfikowane
(w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) — wy∏àcznie ziemia ogrodnicza
i ziemia humus

14 15.11.1 Mi´so i podroby jadalne wo∏owe, wieprzowe, baranie, kozie, koƒskie,
z os∏ów i mu∏ów

15 15.11.21 We∏na szarpana

16 ex 15.11.3 T∏uszcz wo∏owy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu — z wy∏àczeniem t∏usz-
czów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz t∏uszczów so-
lonych, w´dzonych i suszonych wymienionych w za∏àczniku nr 3 do ustawy

17 ex 15.11.4 Odpady zwierz´ce, niejadalne, z wy∏àczeniem produktów ubocznych garbarƒ

18 15.12 Mi´so pozosta∏e (w tym drobiowe i królicze), Êwie˝e, konserwowane ch∏o-
dzone lub mro˝one oraz produkty uboczne uboju

19 ex 15.13.13-00.10 Màczki, grysiki i granulki z mi´sa i podrobów, nienadajàce si´ do spo˝ycia
przez cz∏owieka — wy∏àcznie màczki pastewne mi´sno-kostne

20 ex 15.20 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (∏àcznie z marynata-
mi) — z wy∏àczeniem ryb przyrzàdzonych i zakonserwowanych w inny spo-
sób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4,
-13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00,
-19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mi´czaków i innych wod-
nych bezkr´gowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU
15.20.16) oraz màczek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mi´czaków
i innych wodnych bezkr´gowców, nienadajàcych si´ do spo˝ycia przez ludzi
(PKWiU 15.20.17)

21 ex 15.20.17 Màczki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mi´czaków i innych wodnych
bezkr´gowców, nienadajàce si´ do spo˝ycia przez ludzi, z wy∏àczeniem pro-
duktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierzàt wod-
nych pozosta∏ych

22 ex 15.33.30-00.22 Obierki, liÊcie i stru˝yny z warzyw — wy∏àcznie liÊcie i odpady roÊlin okopo-
wych i warzyw

23 15.33.30-00.3 Odpady — s∏oma roÊlin stràczkowych, motylkowych i oleistych (z wy∏àcze-
niem lnu i konopi)

24 15.33.30-00.80 ˚o∏´dzie i kasztany 

25 ex 15.33.30-00.90 Odpady z roÊlin pozosta∏ych przeznaczone do spo˝ycia przez zwierz´ta, gdzie in-
dziej niewymienione, pozosta∏e — wy∏àcznie odpady u˝ytkowe paszowe

26 15.41.11 Oleje i t∏uszcze zwierz´ce, surowe i rafinowane, z wyjàtkiem t∏uszczów wo∏o-
wych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych — z wy∏àczeniem steary-
ny smalcowej do zastosowaƒ przemys∏owych (PKWiU 15.41.11-30.11), ste-
aryny smalcowej pozosta∏ej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU
15.41.11-30.31), t∏uszczów i olejów zwierz´cych wraz z frakcjami, niemodyfi-
kowanych chemicznie pozosta∏ych, rafinowanych, technicznych (PKWiU
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15.41.11-90.20), t∏uszczów i olejów zwierz´cych innych wraz z frakcjami, nie-
modyfikowanych chemicznie pozosta∏ych, nierafinowanych, technicznych
(PKWiU 15.41.11-90.40)

27 15.42.13-30 T∏uszcze i oleje zwierz´ce wraz z frakcjami, utwardzone itp.

28 15.51.11 Mleko p∏ynne przetworzone

29 15.61.33-33.16 Ziarno j´czmienia obrobione wy∏àcznie przez Êrutowanie
30 15.61.33-33.26 Ziarno owsa obrobione wy∏àcznie przez Êrutowanie
31 15.61.33-33.32 Ziarno pszenicy ∏uszczone, krojone lub Êrutowane
32 15.61.33-33.34 Ziarno pszenicy obrobione wy∏àcznie przez Êrutowanie
33 15.61.33-33.42 Ziarno ˝yta ∏uszczone (∏uskane lub obierane), krojone, Êrutowane
34 15.61.33-33.44 Ziarno ˝yta obrobione wy∏àcznie przez Êrutowanie
35 15.61.33-33.51 Ziarno kukurydzy — mia˝d˝one i p∏atkowane
36 15.61.33-33.54 Ziarno kukurydzy — obrobione wy∏àcznie przez Êrutowanie
37 15.61.33-33.94 Ziarno zbó˝ pozosta∏e obrobione wy∏àcznie przez Êrutowanie

38 15.61.50-10.20 Âruty kukurydziane
39 15.61.50-30.20 Âruty ry˝owe
40 15.61.50-50.20 Âruta pszenna
41 15.61.50-90.2 Âruty zbó˝
42 ex 15.61.50-90.40 Otr´by, Êruta i inne pozosta∏oÊci odsiewu, przemia∏u lub innej obróbki roÊlin

stràczkowych — wy∏àcznie Êruty zbo˝owe i roÊlin stràczkowych

43 15.61.50-10.10 Otr´by paszowe kukurydziane
44 15.61.50-30.10 Otr´by paszowe ry˝owe
45 15.61.50-50.10 Otr´by paszowe pszenne
46 15.61.50-90.1 Otr´by paszowe zbó˝ oprócz kukurydzy, ry˝u, pszenicy

47 ex 15.7 Pasza dla zwierzàt — z wy∏àczeniem: roztworów z ryb i z ssaków morskich
(PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 
i -00.20)

48 15.89.12 Jaja bez skorupek oraz ˝ó∏tka jaj, Êwie˝e lub zakonserwowane; bia∏ka jajek

49 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty

50 24.15.10-75.30 Amoniak ciek∏y nawozowy
51 24.15.10-77.20 Woda amoniakalna nawozowa
52 ex 24.15.30 Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wy∏àczeniem amidów kwasów

alifatycznych i ich pochodnych, zwiàzków azotu oraz cyjanamidu wapniowe-
go (azotniaku technicznego)

53 24.15.40 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
54 ex 24.15.50 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wy∏àczeniem chlorku potaso-

wego

55 24.15.60 Nawozy zwierz´ce lub roÊlinne, gdzie indziej niesklasyfikowane
56 24.15.70-70.20 Saletra sodowa nawozowa

57 ex 24.15.80 Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wy∏àczeniem zwiàzków azotu
oraz nawozów naturalnych 
Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe
Zwiàzki fosforowe do mieszanek paszowych

58 ex 24.2 Pestycydy i inne Êrodki agrochemiczne, z wy∏àczeniem wyrobów chemii go-
spodarczej (PKWiU ex 24.20.14)

59 24.62.10-20.10 Albumina techniczna 
60 24.62.10-20.20 Albumina mleka
61 24.62.10-30.61 Taninian ˝elatyny 

62 24.62.10-30.62 Bromotaninian ˝elatyny
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63 bez wzgl´du Sznurek do maszyn rolniczych 
na symbol PKWiU

Us∏ugi

64 ex 01.4 Us∏ugi zwiàzane z rolnictwem oraz chowem i hodowlà zwierzàt, z wyjàtkiem
us∏ug weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierzàt

65 ex 02.02.10 Us∏ugi zwiàzane z leÊnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wy∏àczeniem pa-
trolowania lasów

66 ex 05.00.50 Us∏ugi zwiàzane z rybo∏ówstwem i rybactwem, z wy∏àczeniem us∏ug zwiàza-
nych z rybo∏ówstwem morskim

ObjaÊnienia:

1) ex — dotyczy tylko danego wyrobu/us∏ugi z danego grupowania.
2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzeda˝y towarów i Êwiadczenia us∏ug zwolnionych od podatku bàdê opodatkowanych staw-

kà 0 %.

Za∏àcznik nr 7

WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ZWOLNIENIE OD PODATKU NA PODSTAWIE 
ART. 74 UST. 1 PKT 17 USTAWY

1 2 3

Kod PCN Kod CN Wyszczególnienie

ex 3704 00 10 0 ex 3704 00 10 Film kinematograficzny, pozytywy — o charakterze edukacyjnym,
naukowym oraz kulturalnym

ex 3705 ex 3705 P∏yty fotograficzne i film, naÊwietlone i wywo∏ane, inne ni˝ filmy
kinematograficzne — o charakterze edukacyjnym, naukowym lub
kulturalnym

ex 3706 90 51 0 ex 3706 90 51 Kroniki filmowe (ze Êcie˝kà dêwi´kowà lub bez niej)
przedstawiajàce wydarzenia aktualne w chwili importu, oraz
importowane maksymalnie w dwóch egzemplarzach z ka˝dego
tematu w celu ich skopiowania

ex 3706 90 91 0 ex 3706 90 91 Archiwalne materia∏y filmowe (ze Êcie˝kà dêwi´kowà lub bez
niej) przeznaczone do u˝ytku w zwiàzku z kronikami filmowymi

ex 3706 90 99 0 ex 3706 90 99 — Filmy rekreacyjne przeznaczone w szczególnoÊci dla dzieci 
i m∏odzie˝y

— Pozosta∏e filmy o charakterze edukacyjnym, naukowym lub
kulturalnym

Pozosta∏e wyroby drukowane, ∏àcznie z drukowanymi obrazkami
i fotografiami:

ex 4911 91 00 9 ex 4911 91 00 — — — Pozosta∏e:
— Mikrofisze lub inne noÊniki informacji niezb´dne dla

komputerowych us∏ug informacyjnych i dokumentacyjnych o
charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym

— Mapy Êcienne przeznaczone wy∏àcznie do celów
edukacyjnych

4911 99 00 0 4911 99 00 — — — Pozosta∏e
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ex 8524 ex 8524 P∏yty gramofonowe, taÊmy i inne zapisane noÊniki do rejestracji
dêwi´ku lub innych sygna∏ów, ∏àcznie z matrycami i negatywami
p∏yt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednak˝e z
wy∏àczeniem wyrobów dzia∏u 37: 
— O charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym

ex 9023 00 ex 9023 00 Przyrzàdy, aparaty lub modele, przeznaczone wy∏àcznie do celów
pokazowych (np. do nauczania lub na wystawach), nienadajàce
si´ do innych celów:
— Wzory, modele i mapy Êcienne o charakterze edukacyjnym,

naukowym lub kulturalnym, przeznaczone wy∏àcznie do
pokazu i nauczania

— Makiety lub wizualizacje idei abstrakcyjnych, jak np. struktury
molekularne lub wzory matematyczne, ró˝nego typu
hologramy wykorzystywane do projekcji laserowych, zestawy
multimedialne, materia∏y do zaprogramowanych instrukcji,
∏àcznie z materia∏ami w formie kompletów zawierajàcych
odpowiednie materia∏y drukowane

ObjaÊnienie:

ex — dotyczy tylko danego towaru z danego grupowania.

Za∏àcznik nr 8

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKÑ 0 % NA PODSTAWIE 
ART. 83 UST. 1 PKT 26 USTAWY

Poz. Nazwa towaru

1 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych

2 Drukarki

3 Skanery

4 Urzàdzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzàcych)

5 Urzàdzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery
i modemy)


