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oraz niektórych innych ustaw 
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USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

Art. 43. 
1. Zwalnia się od podatku: 

pkt 1-15 pominięte 
[16) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, przez producenta, której 

przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o 
zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną 
piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 
jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej 
przez te organizacje;] 

<16) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są 
produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 
powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów 
bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one 
przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z 
przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 
organizację;> 

pkt 17-41 pominięte 
2. Przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się ruchomości, których 

okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku 
po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi 
rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z 
tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w 
art. 96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 
5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, 

mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze 
zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
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obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego 
przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać 
ze zwolnienia. 

6. (uchylony). 
7. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa 

w art. 29 ust. 8. 
7a. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle 

lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności 
opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. 

8. (uchylony). 
9. Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się 

szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-
wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 
wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 
dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 
2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają 
opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 
1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej 

dokonującego dostawy oraz nabywcy; 
2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 
3) adres budynku, budowli lub ich części. 

[12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem prowadzenia 
szczegółowej dokumentacji przez dokonującego dostawy towarów potwierdzającej 
dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem 
wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.] 

<12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem  posiadania 
przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie 
dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na 
cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.> 

<12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 
1) określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego 

towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację 
dokumentacji, lub 

2) wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 
nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 
organizację.> 

13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element 
usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest 
właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-
41. 
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14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 
pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

15. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają 
zastosowania do: 

1) czynności ściągania długów, w tym factoringu; 
2) usług doradztwa; 
3) usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących 
praw i udziałów odzwierciedlających: 

1) tytuł prawny do towarów; 
2) tytuł własności nieruchomości; 
3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 
4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 
5) prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 
zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione 
z podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 
mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 
usługami podstawowymi, jeżeli: 

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 
pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 
konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 
niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 
zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 
podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 
podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 
sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 
przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 
1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 
2) wstępu: 

a) na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i 
wykonawstwa artystycznego i literackiego, 

b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 
c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze 

kulturalnym; 
3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez 

biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 
4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 
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5) działalności agencji informacyjnych; 
6) usług wydawniczych; 
7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 
8) usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 
w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. 

 
Art. 99. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 
deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. 

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym 
deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 
po każdym kolejnym kwartale. 

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, 
mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia 
drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna 
deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego 
wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności. 

<3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy w danym kwartale lub w 
poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których 
mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez 
kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 
zł, a jeżeli przekroczyła tę kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% 
wartości ich sprzedaży bez kwoty podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się 
dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli: 

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 
standardowych zbiorników pojazdów; 

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za 
pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 
13 do ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, 
podatnicy, o których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji 
podatkowych za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc 
kwartału: 

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło 
w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie 
kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc 
kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 
drugim miesiącu kwartału; 
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2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli 
przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.> 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za 
okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali 
deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 
skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 
okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej 
deklaracji. 

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje 
podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po 
kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania 
się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do 
rozliczania się metodą kasową. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 
113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, 
chyba że: 

1) przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 
87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 

2) są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a 
lub art. 91, lub 

3) są obowiązani do dokonania korekty, o której mowa w art. 89a ust. 4, lub uprawnieni 
do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4. 

7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku 
składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to 
zawieszenie dotyczy. 

7b. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych, o którym mowa w ust. 7a, nie 
dotyczy: 

1) (uchylony); 
2) podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 
3) podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie 

których są podatnikiem; 
4) okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności 

gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego; 
5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku 

z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest 
obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. 

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i 
osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są 
obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 
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dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca 
następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako 
podatnik VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w 
art. 18d ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz 
przedstawiciel podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 
następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 nie mają 
obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację 
podatkową składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym powstał obowiązek podatkowy. 

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące 
podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 
podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie 
wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 
zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 
podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstał obowiązek podatkowy. 

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 
naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 
wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ 
kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. 

13. (uchylony). 
14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co 
do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 
umożliwienia rozliczenia podatku. 

14a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do 
sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu 
umożliwienia przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na 
rzecz podatnika, którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw 
towarów. 

14b. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co 
do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 
umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych 
dostaw nowych środków transportu. 

15. (uchylony). 
16. (uchylony). 

 
Art. 103. 

[1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania 
naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne 
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w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek 
podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 33 i 33b.] 

<1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania 
naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy 
miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem 
ust. 1a–4 oraz art. 33 i art. 33b.> 

<1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy 
miesięczne, na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, 
są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w 
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału.> 

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika 
urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 
25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, 
na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33. 

2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez 
wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy 
oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania 
podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w 
terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które 
jest wpłacana zaliczka. 

2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku 
rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego 
będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa 
w art. 87 ust. 1. 

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie 
podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania 
zaliczek na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości 
faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek. 

2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio do podatników: 
1) rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych 

w art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w 
proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 
pkt 25, z tym że w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności 
gospodarczej, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek; 

2) którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 
25, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego 
wykonywanie czynności określonych w art. 5 - kwoty określone zgodnie z pkt 1, z 
tym że wpłata zaliczek obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym 
nastąpiło to przekroczenie. 

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w 
poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w 
ust. 2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, 
w wysokości: 
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1) za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania 
podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za 
okresy miesięczne, 

2) za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego 
za drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne 

- przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 
2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego 
zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej 
z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki 
będą ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z 
upływem terminu do jej zapłaty. 

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie 
wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania 
wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w 
wysokości obliczonej zgodnie z ust. 2a. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania 
naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych 
środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany 
zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę 
zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na 
terytorium kraju. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć 
naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych 
środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie 
środka transportu przez podatnika. 

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, wraz z kopią faktury potwierdzającej nabycie środka 
transportu i dowodem zapłaty, stanowią podstawę do wydania zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór informacji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia 
prawidłowej identyfikacji środka transportu, w tym jego przebieg oraz datę pierwszego 
dopuszczenia do użytku. 

 
<Dział Xa 

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach 
Art. 105a. 

1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o 
których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z 
podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku 
proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, 
jeżeli:  
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1) wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych 
od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku 
przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 zł, oraz 

2) w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 
do ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby 
przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz 
dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu 
skarbowego. 

2. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota 
podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie 
zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące 
tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od 
okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, 
w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez 
uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 
1) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, 

jeżeli: 
a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, 

do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników 
nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, 

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy 
za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub 

2) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem 
podmiotu dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, 
w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, 
lub 

3) jeżeli na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione następujące 
warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był 
wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1, 

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, 
odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego 
przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz 
danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł. 

4. Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie 
miały wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

Art. 105b. 
1. Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym 
kaucję gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z 
dokonywaniem dostaw tych towarów. Warunek nieposiadania zaległości 
podatkowych ocenia się według stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. 

2. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej 
kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 
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1, w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 
13 do ustawy, z tym że nie może być niższa niż 200 000 zł. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może wybrać jedną lub więcej z następujących 
form kaucji gwarancyjnej: 

1) depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego; 
2) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33e Ordynacji 

podatkowej stosuje się odpowiednio; 
3) pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez 

bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego 
dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej 
kasie. 

4. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym 
terminem ważności, liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych. 

5. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 
1) w przypadku przyjęcia kaucji gwarancyjnej z określonym terminem ważności – 

przedłuża się termin ważności przyjętej kaucji gwarancyjnej; 
2) podwyższa się wysokość kaucji gwarancyjnej; 
3) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w części przewyższającej kwotę 200 000 

zł albo w całości, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 
6. Kaucja gwarancyjna jest zwracana, odpowiednio w całości lub w części: 

1) nie później niż po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin 
ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części – w przypadku kaucji 
gwarancyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, złożonej jako kaucja gwarancyjna 
z określonym terminem ważności, jeżeli przed upływem tego terminu nie 
złożono wniosku o jego przedłużenie lub wniosku o zwrot w części lub w całości 
tej kaucji gwarancyjnej; 

2) nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono wniosek 
o jej zwrot w całości lub w części – w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, 
z tym że wniosek złożony w ostatnim dniu roboczym miesiąca traktuje się jak 
złożony w miesiącu następnym. 

7. Zwrot kaucji gwarancyjnej złożonej: 
1) w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1 – następuje na rachunek podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na 
rachunek tego podmiotu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 
której jest członkiem, wskazany we wniosku w sprawie złożenia kaucji 
gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku lub w takiej kasie, 
wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku; 

2) w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 – następuje przez zwrot 
dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia. 

8. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku: 
1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 
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a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 
gwarancyjna – do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 
gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, 
jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego; 

2) wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej 
w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu 
zakończenia tego postępowania. 

9. W przypadku powstania po wniesieniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym 
mowa w ust. 1, zaległości podatkowej, kaucję gwarancyjną przeznacza się na 
pokrycie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub 
rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Przepisy 
Ordynacji podatkowej dotyczące zaliczania nadpłat stosuje się odpowiednio, z tym 
że zaliczenie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowej następuje z 
dniem powstania zaległości podatkowej. 

10. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, zmiany wysokości oraz zwrotu 
kaucji gwarancyjnej wydaje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 
dni, postanowienie, na które przysługuje zażalenie. 

Art. 105c. 
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi w formie elektronicznej 

wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku 
nr 13 do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. 

2. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, 
wprowadza do wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję 
gwarancyjną: 

1) imiona i nazwisko lub nazwę; 
2) numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku; 
3) wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, o 
których mowa w ust. 3, w przypadku: 

1) podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej – nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu wydania postanowienia o podwyższeniu wysokości tej kaucji; 

2) zwrotu części kaucji gwarancyjnej – ostatniego dnia roboczego miesiąca, w 
którym złożono wniosek o jej zwrot; 

3) upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej – ostatniego dnia 
roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin; 

4) innych zmian niż wymienione w pkt 1–3 – nie później niż następnego dnia 
roboczego po dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego został 
zawiadomiony o tych zmianach. 

5. W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b 
ust. 1, kaucja gwarancyjna: 
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1) jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od 
wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 
dokonanej przez niego w danym miesiącu, lub 

2) jest niższa niż 200 000 zł 
– naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu. 

6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co 
najmniej 3 000 000 zł. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wydaje się postanowienie, na które służy 
zażalenie. 

8. W przypadku uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do wysokości spełniającej 
wymagania określone w art. 105b ust. 2 przepis ust. 3 stosuje odpowiednio. 

9. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, o którym mowa w 
art. 105b ust. 1, bez konieczności zawiadamiania go o tym: 

1) w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej – ostatniego dnia roboczego 
miesiąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot; 

2) w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej 
części, jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż 
200 000 zł – ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w 
którym upłynie ten termin; 

3) z dniem wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT; 
4) jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten 

nie istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości 
skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem.> 

 
Art. 108. 

1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej 
lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do 
jego zapłaty. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w 
której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. 

<3. W przypadku, o którym mowa w art. 43 ust. 12a, do zapłaty podatku jest 
obowiązana organizacja pożytku publicznego.> 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W 

WYSOKOŚCI 7% 
 

Poz.  Symbol PKWiU 
2008 

 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 

1  2  3 
   Towar (grupa towarów) 

Poz. 1-106 pominięte 
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107 
 

 bez względu na 
symbol PKWiU 

 Foteliki do przewozu dzieci w samochodach 

   [Wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i 
artystycznego, które posiadają atest Krajowej Komisji Artystycznej i 
Etnograficznej] 

Poz. 108-187pominięte 
 
 
 

[ZAŁĄCZNIK Nr 11  
WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY 

 
Poz. 

 
 Symbol PKWiU 

 
 Nazwa towaru (grupy towarów) 

 
1 
 

 ex 24.10.14.0 
 

 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali - wyłącznie 
wlewki lub gęsi zwykle ze stali wysokostopowej, otrzymywane przez 
przetopienie i odlanie drobniutkich odpadów lub złomu 
 

2 
 

 ex 24.45.30.0 
 

 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości 
zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali 
nieszlachetnych 
 

3 
 

 38.11.51.0 
 

 Odpady szklane 
 

4 
 

 38.11.54.0 
 

 Pozostałe odpady gumowe 
 

5 
 

 38.11.55.0 
 

 Odpady z tworzyw sztucznych 
 

6 
 

 38.11.58.0 
 

 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 
 

7 
 

 38.12.27 
 

 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie 
galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 
 

8 
 

 ex 38.32.29.0 
 

 Surowce wtórne z pozostałych metali - wyłącznie odpady i złom 
 

] 

<Załącznik nr 11 

Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 
1 24.10.12.0 Żelazostopy 

2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub 
stali 

3 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 
mm, ze stali niestopowej 

4 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 
mm, ze stali niestopowej 

5 24.10.35.0 
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 
mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze 
stali krzemowej elektrotechnicznej 
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6 24.10.36.0 
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 
mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze 
stali krzemowej elektrotechnicznej 

7 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 
mm, ze stali niestopowej 

8 24.10.43.0 
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 
mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze 
stali krzemowej elektrotechnicznej 

9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

10 24.10.52.0 
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z 
pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub 
pokrywane 

11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych 
kręgach, ze stali niestopowej 

12 24.10.62.0 
Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na 
gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, 
które po walcowaniu zostały skręcone 

13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych 
kręgach, z pozostałej stali stopowej 

14 24.10.66.0 

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione 
więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub 
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały 
skręcone 

15 24.10.71.0 
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali 
niestopowej 

16 24.10.73.0 
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali 
stopowej 

17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i 
profile, ze stali niestopowej 

18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i 
profile, z pozostałej stali stopowej 

19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości 
< 600 mm, niepokrywane 

20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości 
< 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 

21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, 
ze stali niestopowej 

22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji 
elektrolitycznej  

24 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; 
stopy wstępne miedzi 
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25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej 
stopów 

27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 

28 ex 24.45.30.0 
Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; 
popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – 
wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych 

29 38.11.49.0 
 

Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i 
pozostałe konstrukcje pływające 

30 38.11.51.0 Odpady szklane 
31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 
32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 
33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 
34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 
35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 

36 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte 
ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 

37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 
38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 
39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 
40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 
41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy” 
> 

 

<Załącznik nr 13 

Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy 

Poz.  Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 
I. Wyroby stalowe 

1 24.20.11.0 
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do 
rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze 
stali 

2 24.20.12.0 
Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury 
płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń 
ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 

4 24.20.31.0 
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do 
rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, 
o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

5 24.20.33.0 
Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 
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6 24.20.34.0 
Rury i przewody rurowe, o przekroju 
poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o 
średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

7 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż 
odlewane, ze stali 

8 ex 25.11.23.0 
Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, 
kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub 
aluminium – wyłącznie ze stali 

9 ex 25.93.13.0 
Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z 
żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z 
żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali 

II. Paliwa 

10  
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy 
przeznaczone do napędu silników spalinowych – 
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym  

11  Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w 
rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

III. Pozostałe towary 

12 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci 
półproduktu, lub w postaci proszku” 

> 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 

749, z późn. zm.) 

Art. 33b. 
Przepis art. 33 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia na majątku: 

1) płatnika lub inkasenta; decyzja o zabezpieczeniu wygasa z dniem doręczenia 
decyzji o odpowiedzialności podatkowej; 

2) osób, o których mowa w art. 115, 116 i 116a, po doręczeniu im decyzji orzekającej 
o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe spółki lub innej osoby 
prawnej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez 
spółkę lub inną osobę prawną wykonane, a w szczególności gdy spółka lub inna 
osoba prawna trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze 
publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, 
które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję; decyzja o zabezpieczeniu wygasa, 
gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości albo w części 
bezskuteczna[.]<;> 

<3) podatnika, o którym mowa w art. 117b, po doręczeniu mu decyzji orzekającej 
o odpowiedzialności podatkowej za zaległości podatkowe podmiotu 
dokonującego na jego rzecz dostawy towarów, jeżeli zachodzi uzasadniona 
obawa, że zobowiązanie nie zostanie przez dostawcę wykonane, a w 
szczególności gdy dostawca trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o 
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charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na 
zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję; decyzja o 
zabezpieczeniu wygasa, gdy egzekucja z majątku dostawcy okazała się w 
całości albo w części bezskuteczna.> 

 
Art. 117a. 

§ 1. Gwarant lub poręczyciel, którego zabezpieczenie zostało przyjęte przez organ 
podatkowy, odpowiada całym swoim majątkiem, solidarnie z podatnikiem, płatnikiem, 
inkasentem, ich następcą prawnym lub osobą trzecią, za zobowiązanie wynikające z 
decyzji, która jest przedmiotem zabezpieczenia, wraz z odsetkami za zwłokę, oraz 
kosztami postępowania egzekucyjnego powstałymi w związku z wykonaniem tej 
decyzji - do wysokości kwoty gwarancji lub poręczenia i w terminie wskazanym w 
gwarancji lub poręczeniu. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do gwaranta lub poręczyciela, którego zabezpieczenie zostało 
przyjęte przez organ podatkowy, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług. 

 
<Art. 117b. 

§ 1. Podatnik, o którym mowa w art. 105a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), odpowiada 
solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podmiotu 
dokonującego na jego rzecz dostawy towarów w zakresie i na zasadach 
określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. 

§ 2. Zakres odpowiedzialności podatkowej nie obejmuje należności wymienionych w 
art. 107 § 2 pkt 1, 3 i 4 oraz odsetek za zwłokę powstałych przed dniem wydania 
decyzji o tej odpowiedzialności.> 

 
Art. 118. 

[§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od 
końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat.] 

<§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli 
od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 
5 lat, a w przypadku, o którym mowa w art. 117b § 1 – jeżeli od końca roku 
kalendarzowego, w którym miała miejsce dostawa towarów, upłynęły 3 lata.> 

§ 2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje 
po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o 
odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje 
się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 
lata. 

 
Art. 133. 

[§ 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca 
prawny, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110-117a, które z uwagi na swój 
interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu 
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podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego 
dotyczy.] 

<§ 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich 
następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110–117b, która z 
uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której 
czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie 
organu podatkowego dotyczy.> 

§ 2. Stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna 
lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż wymieniona w § 1, 
jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku 
podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień 
wynikających z tego prawa. 

§ 2a. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od 
towarów i usług może być wspólnik spółki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na 
podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku. 

§ 2b. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie 
zobowiązań byłej spółki cywilnej może być osoba, która była wspólnikiem spółki 
cywilnej w chwili rozwiązania spółki. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, jedną stroną postępowania są małżonkowie 
i każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD 

TOWARÓW I USŁUG ORAZ USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM (Dz. U. Nr 

247, poz. 1652, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 35) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z 
późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

pkt 1-11 pominięte 
12) po art. 86 dodaje się art. 86a w brzmieniu: 

"Art. 86a. 1. W przypadku nabycia: 
1) samochodów osobowych, 
2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o 

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony 
- kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 
60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku 
należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub 
kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 
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 2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy: 
1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który 

oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków 
ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie 
przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: 
wielozadaniowy, van; 

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, 
które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu 
ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części 
przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od 
najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić 
pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem 
do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla 
obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość 
pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej 
szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu 
przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej 
wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby 
pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi 
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną 
do przewozu ładunków; 

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i 
nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako 
konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 

[5) pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa 
homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku 
uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd 
specjalny;] 

<5) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych 
zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest 
to pojazd specjalny;> 

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1-5, w 
których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy 
wynosi: 
a) 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 

425 kg, 
b) 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 

493 kg, 
c) 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub 

większa niż 500 kg; 
7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do 

przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z 
dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu 
drogowym wynika takie przeznaczenie. 
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3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w 
odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym 
charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. 

[4. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku 
uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub 
liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1.] 

<4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie 
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności 
lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1.> 

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w 
ust. 2 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania 
technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli 
pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację 
oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą 
adnotację o spełnieniu tych wymagań. 

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o 
którym mowa w ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku 
których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-
4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku 
naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego 
odliczenia. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów 
osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w 
przypadku importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów 
samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku 
naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z 
uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 
33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - nie więcej jednak niż 6.000 zł. 

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz 
inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym 
charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku 
naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z 
zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym 
okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w 
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zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie 
może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł. 

9. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub 
importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez 
podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów 
samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem 
przepisów ust. 4-6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone 
przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 
rozporządzenia, określić inne niż wymienione w: 
1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że 

pojazd jest pojazdem specjalnym, 
2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić 

dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń) 
- uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na 
potrzeby skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz 
przepisy prawa Unii Europejskiej."; 

pkt 13-19 pominięte 
 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O RACHUNKOWOŚCI 

ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 102, poz. 585 oraz z 2012 r. poz. 

1456) 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5a: 
a) uchyla się pkt 19, 
b) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: 

"19a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony 
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony 

jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu 
drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które 
oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu 
ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu 
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podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę 
pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% 
długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną 
krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części 
pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby 
pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do 
przewozu ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu, 

[e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z 
obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy 
o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,] 

<e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z 
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od 
towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,> 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 
- 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 
- 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 
- 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa 

niż 500 kg;"; 
2) uchyla się art. 5c; 
3) po art. 5c dodaje się art. 5d w brzmieniu: 

"Art. 5d. 1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań 
określonych w art. 5a pkt 19a lit. a-d, pozwalających na niezaliczenie 
danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, 
stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 
przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, 
potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz 
dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o 
spełnieniu tych wymagań. 

[2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w art. 5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z 
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obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby 
miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.";] 

<2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w art. 5a pkt 19a lit. f, określona jest na podstawie 
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności 
lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.”;> 

4) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"1. U podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności 

gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony 
o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio 
w ciężar kosztów uzyskania przychodów."; 

5) w art. 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
"5. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia 

sprawozdania finansowego dołączają do zeznania sprawozdanie finansowe.". 
 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 
r. Nr 74, poz. 397) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4a: 
a) uchyla się pkt 9, 
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

"9a) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej 
masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony 
do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony 

jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą 
przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu 
drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van, 

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które 
oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub 
trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu 
ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu 
podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę 
pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% 
długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną 
krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części 
pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii 
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby 
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pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi 
części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, 

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do 
przewozu ładunków, 

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie 
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne 
elementy pojazdu, 

[e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym - jeżeli z 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z 
obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym, lub z innych dokumentów 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy 
o podatku od towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,] 

<e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym – jeżeli z 
dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym, lub z innych dokumentów określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od 
towarów i usług, wynika, że jest to pojazd specjalny,> 

f) pojazdu samochodowego innego niż wymieniony w lit. a-e, w którym 
liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi: 
- 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg, 
- 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg, 
- 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa 

niż 500 kg;"; 
2) uchyla się art. 4b; 
3) po art. 4b dodaje się art. 4c w brzmieniu: 

"Art. 4c. 1. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań 
określonych w art. 4a pkt 9a lit. a-d, pozwalających na niezaliczenie 
danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, 
stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego 
przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, 
potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz 
dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o 
spełnieniu tych wymagań. 

[2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w art. 4a pkt 9a lit. f, określona jest na podstawie 
wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z 
obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z 
przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze 
świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w 
zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub 
liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.";] 

<2. Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz liczba miejsc (siedzeń), o 
których mowa w art. 4a pkt 9a lit. f, określona jest na podstawie 
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dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w 
zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności 
lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.”;> 

4) w art. 21: 
a) w ust. 3 w pkt 3: 

– lit. b otrzymuje brzmienie: 
"b) o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% 

udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;", 
– uchyla się lit. c, 

b) ust. 3b otrzymuje brzmienie: 
"3b. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów 

(akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wynika z tytułu 
własności.", 

c) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 
"3c. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której 

mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na 
źródło ich osiągania."; 

5) w art. 26 ust. 1f otrzymuje brzmienie: 
"1f. W przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 

1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 
ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych 
należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z 
uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że 
w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których 
mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.". 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW 

I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) 

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

pkt 1-16 pominięte 
17) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

"Art. 19a. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy 
towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 
ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. 
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2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się 
również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla 
której to części określono zapłatę. 

3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są 
następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za 
wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te 
płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej 
usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 
rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie 
upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z 
upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia 
świadczenia tej usługi. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z 
wyjątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. 

5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: 
1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu: 

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie 
umowy komisu, 

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu 
działającego w imieniu takiego organu własności towarów w 
zamian za odszkodowanie, 

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której 
mowa w art. 18, 

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie 
sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub 
prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub 
przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się 
art. 28b, stanowiących import usług, 

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 37-41; 

2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o 
podobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1; 

3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b 
ust. 1, z tytułu: 
a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, 
b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z 

wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, 
drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), 

c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 
58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i 
magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z 
wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących 
import usług; 
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4) [wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu 
płatności, z tytułu:] <wystawienia faktury z tytułu:> 
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu 

przewodowego, 
b) świadczenia usług: 

- telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, 
- wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do 

ustawy, 
- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym 

charakterze, 
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania 

mienia, 
- stałej obsługi prawnej i biurowej<,> 
<– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej 

oraz gazu przewodowego> 
- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, 

stanowiących import usług. 
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek 

podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty. 
[7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3, gdy podatnik nie 

wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy 
powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych 
w art. 106i ust. 3 i 4.] 

<7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik 
nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia 
faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie 
określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.> 

8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi 
otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, 
zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed 
ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z 
chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z 
zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4. 

9. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą 
powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 

10. W przypadku objęcia towarów procedurą celną przetwarzania pod 
kontrolą celną obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów 
powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. 

11. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: składu celnego, 
odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych 
przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, 
tranzytu lub przeznaczeniem celnym - wprowadzenie towarów do 
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wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, jeżeli od 
towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o 
podobnym charakterze - obowiązek podatkowy z tytułu importu 
towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w 
drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz 7-
11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając 
specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu 
gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii 
Europejskiej."; 

pkt 18-49 pominięte 
50) po art. 106 dodaje się art. 106a-106q w brzmieniu: 

"Art. 106a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do: 
1) sprzedaży, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 

1 pkt 4 i 5 oraz ust. 1a, w których usługodawca lub dokonujący 
dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego i faktura 
dokumentująca te transakcje nie jest wystawiana przez usługobiorcę 
lub nabywcę towarów w imieniu i na rzecz usługodawcy lub 
dokonującego dostawy towarów; 

2) dostawy towarów i świadczenia usług dokonywanych przez 
podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności 
gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku 
braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - 
posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo 
zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w 
przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium: 
a) państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą 

zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest 
nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te 
czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub 
usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika, 

b) państwa trzeciego. 
Art. 106b. 1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 

1) sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których 
mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego 
podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o 
podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej 
podatnikiem; 

2) sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na 
terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; 

3) wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego 
niż wskazany w pkt 1; 

4) otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed 
dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem 
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przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy 
powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. 

2. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do 
sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 
ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. 

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany 
wystawić fakturę dokumentującą: 
[1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz otrzymanie całości 

lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem 
przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje 
zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - jeżeli obowiązek wystawienia 
faktury nie wynika z ust. 1,] 

<1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem 
czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz 
otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych 
czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek 
wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,> 

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 
117 pkt 1 i art. 118 

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 
miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub 
wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. 

Art. 106c. Faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z 
tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w 
imieniu i na rzecz dłużnika: 
1) organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
2) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
Art. 106d. 1. Podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 pkt 1, nabywający towary 

lub usługi od podatnika może wystawiać w imieniu i na rzecz tego 
podatnika faktury: 

1) dokumentujące dokonanie przez podatnika sprzedaży na rzecz 
tego podmiotu, 

2) o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, 
3) dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług, o 

których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b 
- jeżeli ten podmiot i ten podatnik wcześniej zawarli umowę w 
sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w 
której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych 
faktur przez podatnika dokonującego tych czynności. 
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2. Faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika również 
upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego 
przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18a. 

Art. 106e. 1. Faktura powinna zawierać: 
1) datę wystawienia; 
2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w 

sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub 

usług oraz ich adresy; 
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; 
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości 
dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z 
zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; 

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania 
usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 
1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty 
wystawienia faktury; 

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres 

wykonanych usług; 
9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę 

jednostkową netto); 
10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie 

rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one 
uwzględnione w cenie jednostkowej netto; 

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych 
transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 

12) stawkę podatku; 
13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą 

poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od 
podatku; 

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na 
kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 

15) kwotę należności ogółem; 
16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w 

odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z 
art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy "metoda kasowa"; 

17) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz 
"samofakturowanie"; 

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których 
obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości 
dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca 
towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; 



- 31 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług 
zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 
1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - 
wskazanie: 
a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na 

podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku, 
b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku 

taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub 
c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa 

towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia; 
20) w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu 

egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz 
jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i 
nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres; 

21) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika 
przez jego przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i 
nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, 
za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy 
są nowe środki transportu - datę dopuszczenia nowego środka 
transportu do użytku oraz: 
a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o 

których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a, 
b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - 

w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 
pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w 
art. 2 pkt 10 lit. c; 

23) w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności 
podatnika, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w 
wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej (procedurze 
uproszczonej) - dane określone w art. 136; 

24) w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3: 
a) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL, 
b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w 
danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod 
stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy 
dla tego państwa członkowskiego. 

2. W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę 
opodatkowania stanowi zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura 
- w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać 
wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także wyrazy 
"procedura marży dla biur podróży". 

3. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów 
kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania 
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stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, faktura - w zakresie 
danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie 
dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy 
"procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła 
sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki". 

4. Faktura nie zawiera: 
1) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których 

obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 
i 8, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w 
ust. 1 pkt 12-14; 

2) w przypadku, o którym mowa w art. 16 - danych określonych w 
ust. 1 pkt 4; 

3) w przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 3 pkt 2 - danych 
określonych w ust. 1 pkt 12-14. 

5. Faktura może nie zawierać: 
1) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych 

określonych w ust. 1 pkt 10 i 12-14; 
2) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. b - danych 

określonych w ust. 1 pkt 5 i 12-14; 
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 

450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - 
danych określonych w ust. 1 pkt 3 dotyczących nabywcy i danych 
określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera 
dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku 
kwotę podatku. 

6. Przepisu ust. 5 pkt 3 nie stosuje się w przypadku sprzedaży 
wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium 
kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer, o 
którym mowa w ust. 1 pkt 5, wewnątrzwspólnotowej dostawy 
towarów oraz w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a. 

7. Kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub 
świadczonych usług objętych daną stawką podatku podatnik może 
obliczyć według następującego wzoru: 

 
gdzie: 

KP - oznacza kwotę podatku, 
WB - oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych 

usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę 
podatku (wartość sprzedaży brutto), 

SP - oznacza stawkę podatku. 
8. W przypadku gdy podatnik oblicza kwotę podatku zgodnie z ust. 7, 

zamiast ceny jednostkowej netto podatnik może wykazywać na 
fakturze cenę wraz z kwotą podatku (cenę jednostkową brutto), a 
zamiast wartości sprzedaży netto - wartość sprzedaży brutto. 

SP
SPWBKP

+
×

=
100
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9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, sumę wartości sprzedaży netto 
stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z 
podziałem na poszczególne stawki podatku. 

10. Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące 
wartości poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług 
wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku 
może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot 
podatku. 

11. Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w 
walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad 
przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do 
określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze 
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 
grosza. 

Art. 106f. 1. Faktura, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, powinna zawierać: 
1) dane, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; 
2) otrzymaną kwotę zapłaty; 
3) kwotę podatku wyliczoną według wzoru: 

 
gdzie: 
KP - oznacza kwotę podatku, 
ZB - oznacza kwotę otrzymanej całości lub części zapłaty, 
SP - oznacza stawkę podatku; 

4) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: 
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość 
zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług 
bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość 
zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku. 

2. Przepisy art. 106e ust. 1 pkt 16-21 i 24 oraz ust. 2-6, 10 i 11 stosuje się 
odpowiednio. 

3. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w 
fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę 
wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych 
części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku 
wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. 
Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również 
zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub 
wykonaniem usługi. 

4. W przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą 
otrzymanie części zapłaty, a faktury te obejmują łącznie całą zapłatę, 
ostatnia z tych faktur powinna zawierać również numery poprzednich 
faktur. 

SP
SPZBKP

+
×

=
100
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Art. 106g. 1. Faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji 
podatnik dokonujący sprzedaży. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 106c, faktura jest wystawiana w 
trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany nabywcy, drugi 
- podmiot ją wystawiający pozostawia w swojej dokumentacji, a trzeci 
- przekazuje dłużnikowi. 

3. W przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej: 
1) podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do 

wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia 
nabywcy, 

2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1, przesyła je lub 
udostępnia podatnikowi, który upoważnił go do wystawiania 
faktur, z uwzględnieniem zasad wynikających z procedury 
zatwierdzania faktur przez podatnika dokonującego sprzedaży, 

3) nabywca, o którym mowa w art. 106k ust. 1, przesyła je lub 
udostępnia wystawcy faktury, 

4) podmiot, o którym mowa w art. 106c, przesyła je lub udostępnia 
nabywcy i dłużnikowi 

- zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji. 
4. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków 

transportu na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4, 
podatnik, w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy, przesyła 
kopię wystawionej faktury lub dane w niej zawarte do wyznaczonej 
jednostki, o której mowa w art. 97 ust. 17. 

Art. 106h. 1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy 
zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury 
pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę 
sprzedaż. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą 
emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy 
wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie 
fiskalnym dobowym kasy. 

3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży 
zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik 
zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi 
identyfikującymi tę fakturę. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany 
za fakturę wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. 

Art. 106i. 1. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, 
z zastrzeżeniem ust. 2-8. 

2. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi 
otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 
pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca 
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następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część 
zapłaty od nabywcy. 

3. Fakturę wystawia się nie później niż: 
1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa 

w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a; 
2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym 

mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4; 
3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym 

mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. c[.]<;> 
<4) z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym 

mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.> 
4. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 

3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, 
fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia 
wydania towarów. 

5. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 12, fakturę wystawia się 
nie później niż: 

1) 7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania; 
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie 

określono terminu zwrotu opakowania. 
6. W przypadkach, o których mowa w art. 106b ust. 3, fakturę wystawia 

się: 
1) zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało 

zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub 
wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty; 

2) nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli 
żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie 
miesiąca, o którym mowa w pkt 1. 

7. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed: 
1) dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; 
2) otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub 

wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty. 
[8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie 

dostawy i świadczenia usług, dla których obowiązek podatkowy 
powstaje zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura 
zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.] 

<8. Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie 
dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i 
ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu 
rozliczeniowego dotyczy.> 

Art. 106j. 1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury: 
1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a 

ust. 7 pkt 1, 
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2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 
10 pkt 1, 

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań, 
4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której 

mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, 
5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, 

kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury 
- podatnik wystawia fakturę korygującą. 

2. Faktura korygująca powinna zawierać: 
1) wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA"; 
2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia; 
3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: 

a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6, 
b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; 

4) przyczynę korekty; 
5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub 

kwoty podatku należnego - odpowiednio kwotę korekty podstawy 
opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem 
na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży 
zwolnionej; 

6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść 
korygowanych pozycji. 

3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w 
odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub 
świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura 
korygująca, o której mowa w ust. 2: 

1) powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego 
odnosi się udzielany opust lub obniżka; 

2) może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 
oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą. 

Art. 106k. 1. Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą 
pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 
106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą 
korygującą. 

2. Faktura, o której mowa w ust. 1, wymaga akceptacji wystawcy 
faktury. 

3. Faktura, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: 
1) wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA"; 
2) numer kolejny i datę jej wystawienia; 
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub 

usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest 
zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą 
którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; 
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4) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura, o której mowa w 
ust. 1, określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6; 

5) wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej. 
4. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów dotyczących wystawiania 

faktur korygujących. 
Art. 106l. 1. W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie: 

1) podatnik lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur 
osoba trzecia, wystawia ponownie fakturę: 
a) na wniosek nabywcy - zgodnie z danymi zawartymi w fakturze 

będącej w posiadaniu podatnika, 
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu 

nabywcy; 
2) nabywca, o którym mowa w art. 106d ust. 1 lub art. 106k ust. 1, 

wystawia ponownie fakturę: 
a) na wniosek podatnika - zgodnie z danymi zawartymi w 

fakturze będącej w posiadaniu nabywcy, 
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu 

podatnika; 
3) podmiot, o którym mowa w art. 106c, wystawia ponownie 

fakturę: 
a) na wniosek nabywcy lub dłużnika - zgodnie z danymi 

zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu tego podmiotu, 
b) zgodnie z danymi zawartymi w fakturze będącej w posiadaniu 

nabywcy lub dłużnika. 
2. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz 

"DUPLIKAT" oraz datę jej wystawienia. 
3. Do faktur wystawionych ponownie przepisu art. 106g ust. 4 nie stosuje 

się. 
Art. 106m. 1. Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, 

integralności treści i czytelności faktury. 
2. Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do 

tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo 
wystawcy faktury. 

3. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie 
zmieniono danych, które powinna zawierać faktura. 

4. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność 
faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, 
które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą 
towarów lub świadczeniem usług. 

5. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, 
autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej 
są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 

1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 
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U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub 

2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w 
sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, 
jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje 
stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia 
faktury i integralność jej danych. 

Art. 106n. 1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy 
faktury. 

2. W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy 
jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne 
dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla 
każdej faktury są dostępne wszystkie te dane. 

Art. 106o. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w 
drodze rozporządzenia, przypadki, w których faktury mogą zawierać 
zakres danych węższy niż określony w art. 106e, oraz zakres tych 
danych, uwzględniając: 

1) konieczność zapewnienia odpowiedniego dokumentowania 
dostawy towarów lub świadczenia usług i identyfikacji czynności 
dokonanych przez niektóre kategorie podatników; 

2) niską wartość transakcji lub specyfikę niektórych rodzajów 
działalności związaną z liczbą lub rodzajem wykonywanych 
czynności. 

Art. 106p. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w 
drodze rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych rodzajów towarów 
lub usług, inny niż określony w art. 31a ust. 1 sposób przeliczania 
wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do 
określenia podstawy opodatkowania, z uwzględnieniem specyfiki 
rozliczania należności z tytułu dostaw tych towarów lub świadczenia 
tych usług. 

Art. 106q. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w 
drodze rozporządzenia, późniejsze niż określone w art. 106i terminy 
wystawiania faktur, uwzględniając specyfikę niektórych rodzajów 
działalności związaną z liczbą lub rodzajem wykonywanych czynności."; 

pkt 51-68 pominięte 
 


