
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r. 

Poz. 1179 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
1)

 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych 

i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 i 1163) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług 

(Dz. U. poz. 1988 oraz z 2020 r. poz. 576, 1127 i 2326) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) oznaczenie, że podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonanie czynności, o których mowa w art. 109b 

ust. 4 ustawy.”; 

2) w § 10: 

a) w ust. 1: 

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, 

w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów 

ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a:”, 

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z następujących czynności 

podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury 

na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem oraz oznaczeniem korekt dokonanych zgodnie z art. 89a 

ust. 1 i 4 ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit. a:”, 

– w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dostawy towarów oraz świadczenia usług dokumentowanych fakturą wystawioną przez podatnika zgod-

nie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, w podziale na stawki podatku, z wyłączeniem paragonów fiskalnych 

uznanych za faktury wystawiane zgodnie z tym przepisem, ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 

lit. a,”, 

                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 
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– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego: 

a) wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, 

wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia 

usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, 

statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samo-

lotami i śmigłowcami, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8, 

b) nieudokumentowane fakturami, 

c) nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, 

z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 1–7 

– wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od 

podatku;”, 

b) w ust. 2 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu: 

„f) datę upływu terminu płatności lub datę dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89a 

ust. 1 i 4 ustawy;”, 

c) w ust. 3: 

– w pkt 1 lit. a–j otrzymują brzmienie: 

„a) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będą-

cych mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%  

(CN od 2203 do 2208) – oznaczenie „GTU_01”, 

b) towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy – oznaczenie „GTU_02”, 

c) olejów opałowych nieujętych w lit. b, olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 

2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do 

kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, 

z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją) – oznaczenie „GTU_03”, 

d) wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowator-

skich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – oznaczenie „GTU_04”, 

e) odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „GTU_05”, 

f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7, 8, 59–63, 

65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącz-

nika – oznaczenie „GTU_06”, 

g) pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708) – oznaczenie „GTU_07”, 

h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy 

oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „GTU_08”, 

i) produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981) – oznaczenie „GTU_09”, 

j) budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym również zbycia 

praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – oznaczenie „GTU_10”;”, 

– w pkt 2 lit. a–c otrzymują brzmienie: 

„a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 

12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 332 i 1047) – oznaczenie „GTU_11”, 

b) o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa prawnego i podatkowego oraz 

doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 

70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 

74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu finansowego (PKWiU 69.20.1, 

69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03, 63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 

69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych (PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamo-

wych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej (PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych 

i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5) – ozna-

czenie „GTU_12”, 

c) transportowych i gospodarki magazynowej (PKWiU 49.4, 52.1) – oznaczenie „GTU_13”.”, 
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d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Oznaczeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podsta-

wie dowodów sprzedaży wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2.”, 

e) w ust. 4: 

– uchyla się pkt 1 i 2, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki 

lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadaw-

czych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatni-

kami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju – oznaczenie „WSTO_EE”; 

2b) dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego 

tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 

ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju – 

oznaczenie „IED”;”, 

– uchyla się pkt 13, 

f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Oznaczeń, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się do czynności wykazanych w ewidencji na podsta-

wie dowodu sprzedaży wymienionego w ust. 5 pkt 1. 

4b. Oznaczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świad-

czenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wy-

łącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.”; 

3) w § 11: 

a) w ust. 2 uchyla się pkt 2, 

b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknię-

cia lub decyzji.”, 

c) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Zmniejszenie podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy, może być wykazane 

w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”, o którym mowa w ust. 8 pkt 2,  

jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji na 

zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy.”. 

§ 2. 1. Przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się po-

cząwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. 

2. W rozliczeniach za miesiące od lipca do grudnia 2021 r. w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wykazuje się oznaczenie „EE” dotyczące: 

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu 

znajdują się na terytorium kraju; 

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzi-

bę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

3. Do rozliczenia za czerwiec 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 
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