
Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat-
ku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a w brzmieniu:

„27a) systemie gazowym albo systemie elektro-
energetycznym — rozumie si´ przez to sys-
tem gazowy albo system elektroenergetycz-
ny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z póên.
zm.2));”;

2) w art. 12 w ust. 1 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

„9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie ga-
zowym lub energia elektryczna w systemie
elektroenergetycznym.”;

3) w art. 13 w ust. 4 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 9 w brzmieniu:

„9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie ga-
zowym lub energia elektryczna w systemie
elektroenergetycznym.”;

4) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje si´
w przypadku Êwiadczenia us∏ug i dostawy
towarów, od których podatek nale˝ny zosta∏
rozliczony przez us∏ugodawc´ lub dokonu-
jàcego dostawy towarów na terytorium kra-
ju, z wy∏àczeniem Êwiadczenia us∏ug okre-
Êlonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4,
6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazo-
wym lub energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym, dla których w ka˝-
dym przypadku podatnikiem jest us∏ugo-
biorca lub nabywca towarów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje si´:

1) 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 teryto-
rium kraju, albo osoba prawna nieb´dà-
ca podatnikiem, o którym mowa
w art. 15, posiadajàca siedzib´ na teryto-
rium kraju, z zastrze˝eniem ust. 6;

2) do dostawy gazu w systemie gazowym
lub energii elektrycznej w systemie elek-
troenergetycznym, je˝eli nabywcà jest
podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96
ust. 4 lub art. 97 ust. 4.”;

5) w art. 22 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) dostawy gazu w systemie gazowym lub ener-
gii elektrycznej w systemie elektroenergetycz-
nym do podmiotu b´dàcego podatnikiem,
o którym mowa w art. 15, podatnikiem podat-
ku od wartoÊci dodanej lub podatnikiem po-
datku o podobnym charakterze, którego g∏ów-
nym celem nabywania gazu i energii elektrycz-
nej jest odprzeda˝ tych towarów w takich sys-
temach i u którego w∏asne zu˝ycie takich towa-
rów jest nieznaczne — miejsce, gdzie podmiot
taki posiada siedzib´, a w przypadku posiada-
nia sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci,
do którego dostarczane sà te towary — miej-
sce, gdzie podmiot ten posiada sta∏e miejsce
prowadzenia dzia∏alnoÊci, a w przypadku bra-
ku siedziby lub sta∏ego miejsca prowadzenia
dzia∏alnoÊci — miejsce sta∏ego zamieszkania;

6) dostawy gazu w systemie gazowym lub ener-
gii  elektrycznej w systemie elektroenergetycz-
nym, je˝eli taka dostawa jest dokonywana do
podmiotu innego ni˝ podmiot, o którym mo-
wa w pkt 5 — miejsce, w którym nabywca ko-
rzysta z tych towarów i je zu˝ywa; je˝eli
wszystkie te towary lub ich cz´Êç nie sà w rze-
czywistoÊci zu˝yte przez tego nabywc´, towa-
ry niezu˝yte uwa˝a si´ za wykorzystane i zu˝y-
te w miejscu, w którym nabywca posiada sie-
dzib´, a w przypadku posiadania sta∏ego miej-
sca prowadzenia dzia∏alnoÊci, do którego do-
starczane sà te towary — miejsce, gdzie na-
bywca posiada sta∏e miejsce prowadzenia
dzia∏alnoÊci, a w przypadku braku siedziby lub
sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci —
miejsce sta∏ego zamieszkania.”;

6) w art. 27 w ust. 4 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 12—14 w brzmieniu:
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USTAWA

z dnia 16 grudnia 2004 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i us∏ug oraz ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p∏atników1)

————————
1) Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia dyrek-

tywy 2003/92/WE z dnia 7 paêdziernika 2003 r. zmieniajà-
cej dyrektyw´ 77/388/EWG w odniesieniu do zasad doty-
czàcych miejsca dostawy gazu i energii elektrycznej 
(Dz. Urz. UE L 260 z 11.10. 2003 r.). Dane dotyczàce aktów
prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja
2004 r. zamieszczone w niniejszej ustawie dotyczà og∏o-
szenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europej-
skiej — wydanie specjalne. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91,
poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.



„12) polegajàcych na zapewnieniu dost´pu do
systemów gazowych lub elektroenergetycz-
nych;

13) przesy∏owych:

a) gazu w systemie gazowym,

b) energii elektrycznej w systemie elektro-
energetycznym;

14) bezpoÊrednio zwiàzanych z us∏ugami, o któ-
rych mowa w pkt 12 i 13.”;

7) w art. 45 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

„10) gazu w systemie gazowym lub energii elek-
trycznej w systemie elektroenergetycznym.”;

8) w za∏àczniku nr 4 uchyla si´ poz. 13 i 14.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p∏at-
ników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681) w art. 9 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. Obowiàzek dokonania zg∏oszenia aktualizacyjne-
go przez podatników, o których mowa w art. 6
ust. 1, wyst´puje równie˝ w przypadku, gdy po-
datnikom tym, w wyniku utraty prawa do zwol-
nienia od podatku od towarów i us∏ug lub rezy-
gnacji z tego prawa, zmieni∏a si´ w∏aÊciwoÊç na-
czelnika urz´du skarbowego; w tym przypadku
zg∏oszenia aktualizacyjnego dokonuje si´ naczel-
nikowi urz´du skarbowego w∏aÊciwemu w spra-
wach podatku od towarów i us∏ug, wraz ze zg∏o-
szeniem rejestracyjnym, o którym mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i us∏ug.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lutego
2005 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 8, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 marca 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i zakres odpowie-
dzialnoÊci za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, organy w∏aÊciwe oraz post´powanie
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych.

Art. 2. OkreÊlenia zawarte w dziale II: „finanse pu-
bliczne”, „Êrodki publiczne”, „jednostka sektora finan-
sów publicznych”, „bud˝et”, „plan finansowy”, „wy-
datek”, „dotacja”, „rezerwa bud˝etowa”, „sprawoz-
danie bud˝etowe” oraz „kontrola finansowa” majà
znaczenie nadane im w ustawie z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z póên. zm.1)), przy czym:

1) bud˝et — oznacza odpowiednio bud˝et paƒstwa
i bud˝et jednostki samorzàdu terytorialnego; 

2) rezerwa bud˝etowa — oznacza odpowiednio two-
rzonà w bud˝ecie rezerw´ celowà i rezerw´ ogólnà.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do nale˝-
noÊci celnych i nale˝noÊci podatkowych stanowiàcych
dochody bud˝etu paƒstwa lub jednostki samorzàdu
terytorialnego.

DZIA¸ II

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Rozdzia∏ 1

Zakres odpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych

Art. 4. OdpowiedzialnoÊci za naruszenie dyscypli-
ny finansów publicznych podlegajà:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135
i Nr 273, poz. 2703.


