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U S T AWA  

z dnia 22 listopada 2018 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244 i 2354) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 146a dodaje się art. 146aa w brzmieniu: 

„Art. 146aa. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku 

następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a 

pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa 

niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie 

mniejsza niż -6%: 

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 

i art. 110, wynosi 23%; 

2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule 

załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, 

wynosi 7%; 

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa 

w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, dla 

którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.”; 

2) użyte w art. 146b–146e wyrazy „art. 146a” zastępuje się wyrazami „art. 146aa”. 

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 146d 

ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2020 r. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Opracowano na 

podstawie: Dz. U. 

z 2018 r. poz. 

2392, z 2019 r. 

poz. 2200. 


