
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 lipca 2014 r.  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa 

(druk nr 695) 

 

 

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. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

zastrzeżeniem art. 2a; 

2) państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

3) terytorium Unii Europejskiej - rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii 

Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: 

a) Księstwo Monako traktuje się jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspę Man 

traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Republiki 

Cypru, 

b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako 

wyłączone z terytorium Unii Europejskiej: 

–wyspę Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec, 

–Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie - z Królestwa Hiszpanii, 

–Livigno, Campione d'Italia, włoską część jeziora Lugano - z Republiki Włoskiej, 

[–departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,] 

<–francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – z Republiki Francuskiej,> 

–Górę Athos - z Republiki Greckiej, 

– Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii, 

– Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, 

c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej; 

4) terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące 

w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a; 

5) terytorium państwa trzeciego - rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w 

skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3; 

<5a) państwie członkowskim konsumpcji – rozumie się przez to państwo członkowskie, 

w odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma 

miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług 

elektronicznych;> 

6) towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii; 

7)  imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa 

trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; 

8)  eksporcie towarów - rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub 

transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: 
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a) dostawcę lub na jego rzecz, lub 

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem 

towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia 

statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków 

transportu służących do celów prywatnych 

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez 

urząd celny określony w przepisach celnych; 

9) imporcie usług - rozumie się przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których 

podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 

10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub 

towarów: 

a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 

centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie 

więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie 

więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje 

się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do 

ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji 

w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest 

wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub 

dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku 

tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta 

pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów 

demonstracyjnych przez producenta, 

b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej 

niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku 

upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w 

art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się 

dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub 

dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez 

producenta, 

c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli 

były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia 

do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu 

lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do użytku 

statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta 

pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów 

demonstracyjnych przez producenta; 

11) podatku od wartości dodanej - rozumie się przez to podatek od wartości dodanej 

nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i 

usług nakładanego tą ustawą; 

12) obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne 

stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w 

dziale 11; 

13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla 

podatnika naczelnik urzędu skarbowego; 

14) pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu 

czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi 

budynków, budowli lub ich części, po ich: 

a) wybudowaniu lub 

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o 
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podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej; 

14a) wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli 

lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 

15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym 

również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz 

reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję 

roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję 

materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą 

typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów 

żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, 

uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu 

rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i 

laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie 

pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż 

produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew 

tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także 

świadczenie usług rolniczych; 

16) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów 

o podatku rolnym; 

17) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, 

na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; 

18) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie 

chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie; 

19) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów 

rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, 

korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem 

rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg 

rachunkowych; 

20) produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów 

pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle 

używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim; 

21) usługach rolniczych - rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do 

ustawy; 

22) sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług 

na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 

23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów 

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na 

jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium 

kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, 

pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: 

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem 

podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub 

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od 

wartości dodanej; 

24) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów 

wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na 

jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na 

terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub 
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transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz: 

a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie 

mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym 

mowa w art. 9, lub 

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 

15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o 

którym mowa w art. 9; 

25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: 

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim 

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 

1.200.000 euro, 

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami 

inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o 

podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci 

wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 

poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 

równowartości 45.000 euro 

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu 

euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października 

poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł; 

<25a) usługach telekomunikacyjnych – rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, 

emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju 

informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów 

elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do 

użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z 

zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem 

art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. 

ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 

1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 282/2011”; 

25b) usługach nadawczych – rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w 

art. 6b rozporządzenia 282/2011;> 

[26) usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone drogą 

elektroniczną, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 

282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 

77 z 23.03.2011, str. 1);] 

<26) usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 

282/2011;> 

26a) systemie gazowym - rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na terytorium 

Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem; 

27) wyrobach akcyzowych - rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym; 

27a) systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to system elektroenergetyczny w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 

2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.); 

27b) wartości rynkowej - rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w 

danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym 

etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie 
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usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub 

usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej 

dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się: 

a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub 

towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, 

określone w momencie dostawy, 

b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez 

podatnika na wykonanie tych usług; 

27c) magazynie konsygnacyjnym - rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika 

zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce 

przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od 

wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik 

zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a 

przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w 

momencie ich pobrania; 

27d) prowadzącym magazyn konsygnacyjny - rozumie się przez to podatnika, który 

przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu; 

27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i 

finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników 

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne 

przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; 

27f) czasopismach specjalistycznych - rozumie się przez to drukowane wydawnictwa 

periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o 

tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub 

twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i 

metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i 

niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych 

zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje 

się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 

15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem: 

a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o 

aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla 

szerokiego kręgu czytelników, 

b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści 

nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 

wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych 

powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących 

ustroje totalitarne, 

c) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie 

lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności 

czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów 

reklamowych, 

d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne 

dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych 

opisem lub nie, 

e) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, 

kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, 

f) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o 
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znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, 

g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu; 

28) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.); 

29) (uchylony); 

30) PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w 

danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; 

31)  fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie 

elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej 

podstawie; 

32)  fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej 

wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym; 

33)  terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku 

takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o 

których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

34)  pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu 

przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 

tony. 

Art. 3. 

1. Właściwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego 

właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 

podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 

2. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług są 

wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów 

skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla: 

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze 

względu na adres siedziby; 

2) osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania. 

3. W przypadku podatników: 

1) o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, 

właściwym organem podatkowym jest: 

a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby, 

b) dla osób fizycznych - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania; 

[2) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju - właściwym organem 

podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.] 

2) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście, zwany dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”<> 

<3) o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa 

w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których 

państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – właściwym 

organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.> 

3a. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i 
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izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.). 

[4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1-3a, 

właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście.] 

<4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony  

w ust. 1–3a, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu 

skarbowego.> 

5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37 

ust. 1 i 3 oraz w art. 38. 

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. 

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; 

4) wystawienia faktury z tytułu: 

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

b) świadczenia usług: 

[- telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,] 
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<– telekomunikacyjnych,> 

- 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 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 

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. 

[Art. 28k. 

Miejscem świadczenia usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, 

posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium 

Unii Europejskiej, przez podatnika, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, poza terytorium 

Unii Europejskiej, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub 

zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej, jest miejsce, gdzie podmioty te 

posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.] 

<Art. 28k.  

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 

elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym 

podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.> 
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Art. 28l. 

W przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających 

siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii 

Europejskiej, usług: 

1) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw 

autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania 

wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo 

innych pokrewnych praw, 

2) reklamy, 

3) doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz usług podobnych do tych 

usług, 

4) przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń, 

5) bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, z wyjątkiem wynajmu 

sejfów przez banki, 

6) dostarczania (oddelegowania) personelu, 

7) wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy 

ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i 

naczepy oraz wagony kolejowe, 

[8) telekomunikacyjnych, 

9) nadawczych radiowych i telewizyjnych, 

10) elektronicznych,] 

11) polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów 

elektroenergetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, 

12) przesyłowych: 

a) gazu w systemie gazowym, 

b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, 

c) energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, 

13) bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt 11 i 12, 

14) polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub 

posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-13 

- miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 

[Art. 28m. 

W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług nadawczych radiowych i 

telewizyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego, przez 

podatnika, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej, z którego świadczy te usługi, poza terytorium Unii Europejskiej, a 

w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej posiada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza 

terytorium Unii Europejskiej, których faktyczne użytkowanie i wykorzystanie ma miejsce na 

terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą posiada 

siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu - miejscem świadczenia tych 

usług jest terytorium państwa członkowskiego, na którym podmiot będący usługobiorcą 

posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.] 

Art. 29a. 

1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 

120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub 

usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub 
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osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o 

podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub 

usług świadczonych przez podatnika. 

2. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania 

jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt 

wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o 

której mowa w art. 13 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku przemieszczenia towarów, w stosunku do którego obowiązek podatkowy 

powstaje na podstawie art. 20a ust. 1, podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z ust. 1, 

6, 7, 10 i 11. 

5. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania 

jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. 

6. Podstawa opodatkowania obejmuje: 

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty 

podatku; 

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, 

pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. 

7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: 

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty; 

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w 

momencie sprzedaży; 

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków 

poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych 

przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby 

podatku. 

8. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części 

takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości 

gruntu. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, 

dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem 

związanych albo części takich budynków lub budowli. 

10. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o: 

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; 

2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12; 

3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, 

jeżeli do niej nie doszło; 

4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o 

których mowa w ust. 1. 

11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał 

dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub 

określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. 

12. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w ust. 11, 

podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania: 

1) w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - 

jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie; 

2) 60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu 

tego opakowania. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, 

w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, 
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dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem 

terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym 

nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania 

faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono 

fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę 

faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 

rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres 

rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. 

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie 

podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano 

kwotę podatku wyższą niż należna. 

15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez 

nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 

2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się 

poza terytorium kraju; 

[3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług 

telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 

174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;] 

<3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, 

usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 

załącznika nr 3 do ustawy;> 

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia 

faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub 

usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi 

w fakturze korygującej. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania 

następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w 

którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4. 

Art. 41. 

1. Stawka podatku wynosi 22% , z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 

ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 

2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 

7% , z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. 

2a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%. 

3. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem 

art. 42. 

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

5. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolników 

ryczałtowych stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika 

ewidencji określonej w art. 109 ust. 3. 

6. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod 

warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany 

okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium 

Unii Europejskiej. 

6a.  Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności: 

1) dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego 

służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny 

wydruk tego dokumentu; 
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2) dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego 

służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli 

zapewniona jest jego autentyczność; 

3) zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem 

teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia 

potwierdzona przez urząd celny. 

7. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej 

dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w 

okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu 

wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten 

następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w 

zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na 

terytorium kraju. 

8. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny 

potwierdzający procedurę wywozu. 

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium 

Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 i 7 upoważnia podatnika 

do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym 

podatnik otrzymał ten dokument. 

9a.  Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, 

stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, 

pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał 

dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio. 

9b.  Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie 

późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że wywóz towarów w tym 

późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw 

potwierdzoną warunkami dostawy, w których określono termin wywozu towarów. 

10. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju 

towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. 

11.  Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 

pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za 

okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym 

mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i 

wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio. 

12. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, 

modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części 

zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. 

12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty 

budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz 

lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w 

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki 

instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i 

pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 

12b. 

12b. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w 

ust. 12a nie zalicza się: 

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 
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300 m
2
; 

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m
2
. 

12c. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity 

określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części 

podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej 

do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej 

powierzchni użytkowej. 

13. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione 

w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają 

opodatkowaniu stawką w wysokości 22% , z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub 

przepisach wykonawczych określono inną stawkę. 

14. (uchylony). 

14a. W przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem, która została wykonana 

przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według 

stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. 

14b.  (uchylony). 

14c.  W przypadku czynności, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są 

następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te 

płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za 

wykonaną: 

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części 

wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku; 

2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku. 

14d. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonania części czynności 

w okresie, o którym mowa w ust. 14c, dla określenia tej części, uznaje się, że czynność 

wykonywana jest w tym okresie proporcjonalnie. 

14e.  W przypadku: 

1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, 

[2) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,] 

<2) świadczenia usług telekomunikacyjnych,> 

3) świadczenia usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy 

- dla których wystawiono fakturę, a po wystawieniu tej faktury uległa zmianie stawka 

podatku w odniesieniu do okresów, do których odnoszą się płatności lub rozliczenia 

objęte tą fakturą, może być stosowana stawka podatku obowiązująca przed dniem 

zmiany stawki podatku, pod warunkiem że w pierwszej fakturze wystawianej po dniu 

zmiany stawki podatku, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zmiany 

stawki podatku, uwzględniona zostanie korekta rozliczenia objętego fakturą 

wystawioną przed dniem zmiany stawki podatku. 

14f.  Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu 

zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część 

zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem 

zmiany stawki podatku. 

14g. Przepisów ust. 14a-14f nie stosuje się w przypadku importu towarów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których to czynności wysokość 

opodatkowania podatkiem określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. 

14h.  W przypadku: 

1) opodatkowania podatkiem czynności uprzednio zwolnionych od podatku, 



- 14 - 

2) zwolnienia od podatku czynności uprzednio opodatkowanych podatkiem 

- przepisy ust. 14a-14g stosuje się odpowiednio. 

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do 

celów poboru podatku w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 

10 do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). 

16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może 

obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i 

świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług 

oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając: 

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług; 

2) przebieg realizacji budżetu państwa; 

3) przepisy Unii Europejskiej. 

Art. 89. 

1. W odniesieniu do: 

1) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz członków personelu 

tych przedstawicielstw i urzędów, a także innych osób zrównanych z nimi na 

podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są 

obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium kraju, 

2) Sił Zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Sił Zbrojnych 

Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla 

Pokoju, wielonarodowych Kwater i Dowództw i ich personelu cywilnego, 

3) podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji 

gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na 

terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju<,> 

<4) podatników i podmiotów zagranicznych, zidentyfikowanych na potrzeby 

procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII 

w rozdziałach 6a i 7, nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności 

gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej > 
- mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w 

rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5. 

1a. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w 

odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu 

do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi 

były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, 

w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym 

charakterze, innym niż terytorium kraju. 

1b. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik podatku od wartości dodanej lub 

innego podatku o podobnym charakterze ubiega się o zwrot podatku, były 

wykorzystywane tylko częściowo do wykonywania czynności dających prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, 

w którym rozlicza on podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, 

innym niż terytorium kraju - podatnikowi przysługuje zwrot podatku w proporcji, w jakiej 

towary lub usługi związane są z wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Podatnik ubiegający się o zwrot 

podatku jest obowiązany w składanym wniosku przy określaniu wnioskowanej kwoty 

zwrotu podatku uwzględnić proporcję obliczoną zgodnie ze zdaniem pierwszym. 

1c. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługuje zwrot podatku w odniesieniu 
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do kwot podatku: 

1) zafakturowanych niezgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie; 

2) dotyczących czynności, o których mowa w art. 2 pkt 8 lit. b i art. 13; 

3) w odniesieniu do których, zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, nie przysługuje podatnikom, o których 

mowa w art. 15, prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. 

1d. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku: 

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy podmioty te 

posiadają siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego 

innym niż terytorium kraju; 

2) na piśmie, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie 

ust. 5, w przypadku gdy podmioty te nie posiadają siedziby działalności gospodarczej 

na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

1e. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1b, ulegnie zmianie po złożeniu 

wniosku o zwrot podatku - podatnik: 

1) uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do 

zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji we wniosku o zwrot podatku składanym w 

roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część 

złożony został ten wniosek; 

2) składa korektę wniosku o zwrot podatku, jeżeli w roku podatkowym następującym po 

roku podatkowym, za który lub którego część złożony został ten wniosek, podatnik nie 

występuje o zwrot podatku. 

1f. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy podmiotom, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3, w terminach określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5 

naliczane są odsetki. 

1g. Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienależnie przez podmioty, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami w 

wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. W przypadku niezwrócenia kwoty 

zwrotu podatku uzyskanej nienależnie wraz z należnymi odsetkami, podmiotom, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, nie przysługują żadne dalsze zwroty do wysokości niezwróconej 

kwoty wraz z odsetkami. 

1h. Podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej 

w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do 

zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności 

dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na 

terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o 

dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu 

skarbowego do właściwego państwa członkowskiego. 

1i. Wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do 

właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się 

wniosek, podatnik: 

1) nie był podatnikiem, o którym mowa w art. 15; 

2) dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od 

podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9; 

3)  był podatnikiem, u którego sprzedaż była zwolniona od podatku na podstawie art. 

113. 

1j. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie, na które służy zażalenie, o 

nieprzekazaniu do właściwego państwa członkowskiego wniosku o dokonanie zwrotu, o 

którym mowa w ust. 1h. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za 
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pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

1k. W przypadku gdy towary lub usługi, od których podatnik, o którym mowa w art. 15, 

ubiega się o zwrot podatku od wartości dodanej, były wykorzystywane tylko częściowo do 

wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego na terytorium kraju, podatnik ubiegający się o zwrot podatku jest 

obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty zwrotu podatku uwzględnić proporcję 

obliczoną zgodnie z art. 90 i 91. Proporcję tę wskazuje się w składanym wniosku. 

1l. W przypadku gdy proporcja, o której mowa w ust. 1k, ulegnie zmianie po złożeniu 

wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej - podatnik: 

1) uwzględnia zmianę tej proporcji oraz dokonuje odpowiedniej korekty kwot podatku do 

zwrotu wynikającej ze zmiany tej proporcji we wniosku o zwrot podatku od wartości 

dodanej składanym w roku podatkowym następującym po roku podatkowym, za który 

lub którego część złożony został ten wniosek; 

2) składa korektę wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej, jeżeli w roku 

podatkowym następującym po roku podatkowym, za który lub którego część złożony 

został ten wniosek, podatnik nie występuje o zwrot podatku od wartości dodanej. 

<1m. Przepisy ust. 1a–1g stosuje się odpowiednio do podatników i podmiotów 

zagranicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, z tym że mogą się oni również ubiegać 

o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nich na terytorium kraju towarów i 

usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium 

kraju, jeżeli te towary i usługi były przez nich wykorzystywane do świadczenia na 

terytorium kraju usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług 

elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 

28a.> 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb 

zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz 

członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym 

z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są 

obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności. 

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom 

Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-

Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, 

wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich personelowi cywilnemu. 

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o 

których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia: 

1) porozumienia międzynarodowe; 

2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku; 

3) potrzebę zapewnienia informacji o towarach i usługach, od których nabycia podatek 

jest zwracany; 

4) przepisy Unii Europejskiej. 

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w 

terminie,] 

<1) warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podatnikom i podmiotom, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot 

podatku niezwróconych w terminie,> 
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2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w ust. 1d 

pkt 2, 

3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, 

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku, 

5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku, 

6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe 

dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów, 

[7) przypadki, w których podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonującym 

sprzedaży przysługuje zwrot podatku,] 

7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 

4, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku,<> 

8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w ust. 1e 

- uwzględniając konieczność prawidłowego udokumentowania zakupów, od których 

przysługuje zwrot podatku, potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości 

zwracanych kwot podatku i niezbędnych informacji o podmiocie ubiegającym się o zwrot 

podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu, potrzebę zapewnienia 

prawidłowego naliczania odsetek za zwłokę, potrzebę wykorzystania środków 

komunikacji elektronicznej oraz przepisy Unii Europejskiej. 

6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, których 

działalność jest zaliczana do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

oraz do niektórych grup towarów mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach 

określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 7. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, charytatywnym lub 

edukacyjnym z tytułu eksportu towarów oraz warunki, jakie muszą spełniać te organizacje, 

żeby otrzymać taki zwrot, uwzględniając: 

1) sytuację gospodarczą państwa; 

2) przebieg realizacji budżetu państwa; 

3) konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanego podatku; 

4) konieczność zapewnienia informacji o eksporcie towarów; 

5) przepisy Unii Europejskiej. 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

informacje, jakie powinien zawierać wniosek, o którym mowa w ust. 1h, sposób opisu 

niektórych informacji, a także warunki i termin składania wniosków, uwzględniając: 

1) konieczność zapewnienia informacji o prawie podatnika do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług na terytorium 

kraju; 

2) potrzebę zapewnienia niezbędnych do ubiegania się o zwrot podatku od wartości 

dodanej informacji o podatniku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego 

zwrotu; 

3) potrzebę zapewnienia prawidłowej informacji o wysokości żądanych kwot zwrotu 

podatku; 

4) potrzebę zapewnienia informacji dotyczących towarów i usług związanych z 

wnioskowanymi kwotami zwrotu podatku; 

5) przepisy Unii Europejskiej. 

Art. 99. 

[1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 
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deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.] 

<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, art. 130c 

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; 

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 
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rozliczania się metodą kasową. 

7.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona 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 

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 
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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. 109. 

1.  Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed 

dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. 

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, 

albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe 

ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej 

określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę 

podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku 

ustala się przy zastosowaniu stawki 22%. 

[3.  Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 

oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 

1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane 

niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku 

należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę 

podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne 

dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach 

określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi 

przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.] 

<3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione 

od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 

ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie 

art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w 

art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, 

wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku 

należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub 

zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia 
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deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 

130d, art. 134 oraz art. 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do 

prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.> 

3a.  Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie jest terytorium kraju, są 

obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od 

wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania 

obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium 

kraju. W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 19a ust. 1-3 i 8. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy są obowiązani prowadzić 

ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania, 

dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu 

usługi przez podatnika. 

9a. W przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 i 8, podatnicy podatku od wartości 

dodanej są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów zawierającą w 

szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium kraju oraz dane pozwalające na 

identyfikację towarów. 

10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika na 

terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli na tych towarach 

mają być wykonane usługi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych usług towary te są 

wysyłane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju. 

10a. Przepis ust. 9a stosuje się odpowiednio do towarów przemieszczanych przez podatnika w 

przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 7 i 8. 

11. Podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, są obowiązane prowadzić ewidencję, na 

podstawie której można określić wartość nabywanych przez nie towarów z innych państw 

członkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym 

wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich 

przekroczy kwotę 50.000 zł, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10 

ust. 3. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinny zawierać prowadzone przez podatnika 

ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych ewidencji, uwzględniając: 

1) specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary objęte 

obowiązkiem ewidencyjnym; 

2) konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości 

rozliczenia podatku. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze 

rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia 

ewidencji, o której mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką wykonywanej przez 

tych podatników działalności, a dodatkowo jeżeli w związku z wykonywanymi przez nich 

czynnościami naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty umożliwiające 

prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu. 
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[Art. 112. 

Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania 

podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do 

czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.] 

 

<Art. 112.  

Podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania 

podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym 

rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z 

zastrzeżeniem art. 130d ust. 3 i art. 134 ust. 3.> 

 

<Rozdział 6a 

Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 

usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności 

gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby 

w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, 

o których mowa w art. 28a 

Art. 130a. 

 Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:  

1) VAT – rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 

2) podatnikach – rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które posiadają siedzibę działalności 

gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

Unii Europejskiej;  

3) procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT 

należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 

usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji, w którym podatnik nie 

posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Art. 130b. 

1. Podatnik świadczący usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi 

elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie z art. 

28k, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, mających 

siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w państwie 

członkowskim konsumpcji, może złożyć zgłoszenie informujące o zamiarze 

skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT w państwie członkowskim, 

w którym posiada: 

1) siedzibę działalności gospodarczej albo  

2) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie posiada siedziby 

działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, albo 

3) stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i które wybiera w celu 

złożenia zgłoszenia, jeżeli nie posiada siedziby działalności gospodarczej na 

terytorium Unii Europejskiej, ale posiada więcej niż jedno stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej. 

2. Państwo członkowskie, w którym podatnik złożył zgłoszenie, uznaje się za państwo 

członkowskie identyfikacji.  
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, podatnik nie może zmienić państwa 

członkowskiego identyfikacji wcześniej niż po upływie dwóch kolejnych lat, licząc od 

końca roku, w którym rozpoczął korzystanie z procedury szczególnej rozliczania 

VAT.  

4. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, 

zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do naczelnika 

drugiego urzędu skarbowego. 

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje identyfikacji podatnika na potrzeby 

procedury szczególnej rozliczania VAT i potwierdza zgłoszenie, wykorzystując 

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

6. W przypadku gdy podatnik nie spełnia warunków do korzystania z procedury 

szczególnej rozliczania VAT, naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje 

postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie. Podatnik jest 

powiadamiany o wydaniu postanowienia również za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT jest 

obowiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu skarbowego za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej o: 

1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, z wyjątkiem tych, których aktualizacji 

dokonał na podstawie art. 96 ust. 12 lub ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

2) zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, 

w wyniku których przestał spełniać warunki do jej stosowania, 

3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i 

usług elektronicznych 

– nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wystąpiła okoliczność wymagająca zawiadomienia. 

8. W przypadku gdy podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT: 

1) zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu świadczenia 

usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych lub 

2) nie istnieje lub mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości 

skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem, albo przez okres ośmiu 

kolejnych kwartałów kalendarzowych nie świadczy usług objętych procedurą 

szczególną rozliczania VAT, lub 

3) nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, 

lub 

4) systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury szczególnej 

rozliczania VAT 

– naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu 

identyfikacji tego podatnika na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, na 

które służy zażalenie. Podatnik jest powiadamiany o wydaniu postanowienia 

również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Art. 130c. 

1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są 

obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na 
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potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej „deklaracjami VAT”, do Drugiego Urzędu 

Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej „drugim urzędem skarbowym”.  

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym kwartale.  

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu 

przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

4. Deklaracja VAT powinna zawierać: 

1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku; 

2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest 

należny:  

a) całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz 

usług elektronicznych pomniejszoną o kwotę VAT,  

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których 

mowa w lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym 

stawkom VAT,  

c) stawki VAT;  

3) kwotę podatku należnego ogółem. 

5. W przypadku gdy poza stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w 

państwie członkowskim identyfikacji podatnik ma również inne stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej znajdujące się w innym państwie 

członkowskim, z którego świadczone są usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze 

lub usługi elektroniczne, deklaracja VAT oprócz informacji, o których mowa w ust. 4, 

powinna zawierać: 

1) całkowitą wartość tych usług dla państwa członkowskiego, w którym ten podatnik 

ma takie miejsce, wraz z jej podziałem na państwa członkowskie konsumpcji, oraz  

2) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od 

wartości dodanej, a w przypadku jego braku – jakikolwiek numer, za pomocą 

którego ten podatnik jest identyfikowany w państwie członkowskim, w którym ma 

takie miejsce. 

6. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro. 

7. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług 

nadawczych lub usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do 

ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski 

Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie 

opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia. 

8. Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, 

której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy 

drugiego urzędu skarbowego.  

Art. 130d. 

1. Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT są 

obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych 

procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 

63c rozporządzenia 282/2011.  
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2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być udostępniona przez podatnika za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej na każde żądanie państwa 

członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. 

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od 

zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług 

nadawczych lub usług elektronicznych.> 

[Rozdział 7 

Procedury szczególne dotyczące podmiotów zagranicznych świadczących na terytorium Unii 

Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu] 

<Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 

usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób 

niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a> 

Art. 131. 

 Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) VAT - rozumie się przez to podatek i podatek od wartości dodanej; 

2) podmiotach zagranicznych - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nieposiadające siedziby działalności 

gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

Unii Europejskiej, wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT na terytorium 

Unii Europejskiej, które nie zarejestrowały swojej działalności gospodarczej na terytorium 

Unii Europejskiej i wobec których nie powstaje wymóg identyfikacji na potrzeby VAT na 

terytorium państwa członkowskiego; 

[3) osobach niepodlegających opodatkowaniu - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki 

organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niebędące podatnikami 

VAT;] 

[4) państwie członkowskim identyfikacji - rozumie się przez to państwo członkowskie, które 

podmiot zagraniczny wybiera w celu przedłożenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 132 

ust. 1, w przypadku gdy jego działalność jako podatnika VAT na terytorium Unii 

Europejskiej zostanie rozpoczęta zgodnie z postanowieniami tego rozdziału;] 

<4) państwie członkowskim identyfikacji – rozumie się przez to państwo członkowskie, 

które podmiot zagraniczny wybiera w celu złożenia zgłoszenia informującego o 

zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania VAT, jeżeli jego 

działalność w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych 

lub usług elektronicznych jako podatnika VAT na terytorium Unii Europejskiej 

zostanie rozpoczęta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału;> 

[5) państwie członkowskim konsumpcji - rozumie się przez to państwo członkowskie, w 

odniesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyjmuje się, że na jego terytorium ma miejsce 

świadczenie usług elektronicznych.] 

<6) procedurze szczególnej rozliczania VAT – rozumie się przez to rozliczenie VAT 

należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub 

usług elektronicznych państwu członkowskiemu konsumpcji za pośrednictwem 

państwa członkowskiego identyfikacji.> 

Art. 132. 

[1. Podmioty zagraniczne świadczące na terytorium Unii Europejskiej usługi elektroniczne 

osobom niepodlegającym opodatkowaniu, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania na 



- 26 - 

terytorium Unii Europejskiej, mogą złożyć w państwie członkowskim identyfikacji 

zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT 

wobec tych usług, o których mowa w ust. 2-7, w art. 133 oraz w art. 134.] 

<1. Podmioty zagraniczne świadczące usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub 

usługi elektroniczne, dla których miejscem świadczenia jest miejsce określone zgodnie 

z art. 28k, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a, 

mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na 

terytorium Unii Europejskiej, mogą złożyć w państwie członkowskim identyfikacji 

zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania 

VAT.> 

[2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podmioty zagraniczne składają drogą elektroniczną.] 

[3. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, 

zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, składa się do Naczelnika Drugiego Urzędu 

Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej "naczelnikiem drugiego urzędu 

skarbowego". 

4. Zgłoszenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3, dokonuje się za pomocą aplikacji 

informatycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. Zgłoszenie to powinno zawierać: nazwę podmiotu 

zagranicznego, jego adres opatrzony kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres 

strony internetowej należącej do tego podmiotu, numer podatkowy przyznany mu w 

państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz informację, że podmiot zagraniczny nie został zidentyfikowany na 

potrzeby VAT na terytorium Unii Europejskiej. 

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, 

nadaje z wykorzystaniem drogi elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer 

identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego usług elektronicznych.] 

<3. W przypadku gdy państwem członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, 

zgłoszenia dokonuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 

naczelnika drugiego urzędu skarbowego.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zgłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres wraz z kodem pocztowym, adres poczty 

elektronicznej, adres strony internetowej należącej do tego podmiotu, numer 

podatkowy przyznany mu w państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany, oraz 

oświadczenie podmiotu zagranicznego, że nie został on zidentyfikowany na potrzeby 

VAT na terytorium Unii Europejskiej. 

5. Naczelnik drugiego urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie, nadaje 

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej podmiotowi zagranicznemu 

numer identyfikacyjny na potrzeby rozliczania świadczonych przez niego usług 

telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.”, 

<5a. W przypadku gdy podmiot zagraniczny nie spełnia warunków do korzystania z 

procedury szczególnej rozliczania VAT, naczelnik drugiego urzędu skarbowego 

wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia zgłoszenia, na które służy zażalenie. 

Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu postanowienia również za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

[6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5 jest obowiązany do zawiadomienia 

naczelnika drugiego urzędu skarbowego o wszelkich zmianach danych objętych 

zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 

zmiana. 
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7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5: 

1) zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania 

czynności, o których mowa w ust. 1, lub 

2) nie zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania 

usług, o których mowa w ust. 1, lecz nie składa deklaracji VAT, o której mowa w art. 133 

ust. 1, przez kolejne trzy kwartały, lub 

3) nie spełnia warunków niezbędnych do korzystania z procedur szczególnych określonych w 

niniejszym rozdziale, lub 

4) stale narusza zasady korzystania z procedur szczególnych określonych w niniejszym 

rozdziale 

- naczelnik drugiego urzędu skarbowego zawiadomi podmiot zagraniczny o wygaśnięciu 

identyfikacji tego podmiotu na potrzeby VAT na terytorium Unii Europejskiej.] 

<6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT jest obowiązany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzędu 

skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej o: 

1) zmianach danych objętych zgłoszeniem, 

2) zmianach działalności objętej procedurą szczególną rozliczania VAT, w wyniku 

których przestał spełniać warunki do jej stosowania, 

3) zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 

elektronicznych 

– nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła 

okoliczność wymagająca zawiadomienia. 

7. W przypadku gdy: 

1) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT zawiadomi naczelnika drugiego urzędu skarbowego o 

zaprzestaniu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług 

elektronicznych lub 

2) mimo udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się 

z podmiotem zagranicznym zidentyfikowanym na potrzeby procedury 

szczególnej rozliczania VAT albo jego pełnomocnikiem, albo przez okres ośmiu 

kolejnych kwartałów kalendarzowych podmiot ten nie świadczy usług objętych 

procedurą szczególną rozliczania VAT, lub 

3) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT nie spełnia warunków do korzystania z procedury szczególnej 

rozliczania VAT, lub  

4) podmiot zagraniczny zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT systematycznie nie przestrzega zasad dotyczących procedury 

szczególnej rozliczania VAT 

– naczelnik drugiego urzędu skarbowego wydaje postanowienie o wygaśnięciu 

identyfikacji tego podmiotu na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, 

na które służy zażalenie. Podmiot zagraniczny jest powiadamiany o wydaniu 

postanowienia również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

8. (uchylony). 

Art. 133. 

[1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT są 

obowiązane drogą elektroniczną składać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście, zwanego dalej "drugim urzędem skarbowym", deklaracje na potrzeby 

rozliczenia VAT, zwane dalej "deklaracjami VAT". 
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2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne, do 20. dnia po zakończeniu kwartału, w 

którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług elektronicznych.] 

<1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT są obowiązane składać za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej deklaracje VAT do drugiego urzędu skarbowego.  

2. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do 20. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym kwartale.> 

<2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu 

przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.> 

[3. Deklaracje VAT składa się w terminie określonym w ust. 2 również w przypadku, gdy w 

danym okresie rozliczeniowym nie powstał obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia 

usług elektronicznych.] 

4. Deklaracja VAT powinna zawierać: 

1) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 132 ust. 5; 

2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji: 

[a) ogólną wartość usług elektronicznych pomniejszoną o VAT, 

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi elektroniczne, 

c) stawkę podatku;] 

<a) całkowitą wartość usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług 

elektronicznych pomniejszoną o kwotę VAT, 

b) całkowitą kwotę podatku należnego przypadającą na usługi, o których mowa w 

lit. a, wraz z jej podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom 

VAT, 

c) stawki VAT;> 

3) dla wszystkich państw członkowskich konsumpcji - całkowitą kwotę podatku 

należnego. 

[5. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w złotych polskich. 

6. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług elektronicznych odbywały się w 

innych walutach niż złoty polski, do przeliczeń stosuje się kurs wymiany obowiązujący 

ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.] 

<5. Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro. 

6. W przypadku gdy płatności z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług 

nadawczych lub usług elektronicznych dokonywano w innych walutach niż euro, do 

ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski 

Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie 

opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.> 

[7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przeliczenia dokonuje się według kursu wymiany 

publikowanego przez Europejski Bank Centralny na dany dzień lub - jeżeli nie zostanie 

opublikowany w tym dniu - według kursu opublikowanego następnego dnia.] 

[8. Podmioty zagraniczne są obowiązane do wpłacania kwot VAT w złotych polskich w 

terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego.] 

<8. Podmioty zagraniczne są obowiązane do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując 

deklarację VAT, której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na 

rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego.> 

Art. 134. 

[1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT są 

obowiązane prowadzić ewidencję w postaci elektronicznej zawierającą dane niezbędne do 

określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, 
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kwoty VAT do zapłaty w państwie członkowskim konsumpcji, całkowitej kwoty VAT do 

zapłaty w państwie członkowskim identyfikacji oraz inne dane służące do prawidłowego 

sporządzenia deklaracji VAT.] 

<1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej 

rozliczania VAT są obowiązane prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję 

transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT, zgodnie z wymogami, 

o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011.> 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna być udostępniona przez podmiot zagraniczny 

drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa 

członkowskiego konsumpcji. 

[3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od 

zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług elektronicznych.] 

<3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, należy przechowywać przez okres 10 lat od 

zakończenia roku, w którym dokonano świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług 

nadawczych lub usług elektronicznych.> 

 

 

 

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

749, z późn. zm.) 

Art. 12. 

§ 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu 

tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z 

wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu. 

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu. 

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, 

który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. 

§ 4. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który 

odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było 

- w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. 

[§ 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za 

ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.] 

<§ 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 

pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych 

od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.> 

§ 6. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało: 

1)  
(6)

 wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca 

otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; 

2)   
(7)

 nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w 

polskim urzędzie konsularnym; 

3)   złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki 

wojskowej lub kapitanowi statku; 

4)   złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego; 

5)   złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. 

Art. 81. 

§ 1. 
(26)

 Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą 

skorygować uprzednio złożoną deklarację. 
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§ 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może 

skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a. 

[§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z 

dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.] 

<§ 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z 

dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.> 

<§ 3. Skorygowanie deklaracji, o których mowa w art. 130c i art. 133 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.), nie wymaga dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.> 

 

Art. 86. 

[§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i 

związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego.] 

<§ 1. Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują księgi i 

związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia 

zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.> 

§ 2. W razie likwidacji lub rozwiązania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej podmiot dokonujący jej likwidacji lub rozwiązania 

zawiadamia pisemnie właściwy organ podatkowy, nie później niż w ostatnim dniu istnienia 

tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o miejscu przechowywania ksiąg 

podatkowych oraz dokumentów związanych z ich prowadzeniem. 

Art. 137. 

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

§ 1a. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed organami celnymi, w sprawach 

dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu 

towarów, może być także osoba, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - 

Prawo celne, zwanej dalej "Prawem celnym". 

<§ 1b. Jeżeli pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania VAT w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będący 

nierezydentem, nie posiada identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać 

numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie, a w 

przypadku braku takiego numeru – numer i serię paszportu bądź innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać adres 

elektroniczny.> 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego 

lub zgłoszone ustnie do protokołu. 

§ 2a. 
(37)

 Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione 

za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami 

uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów 

wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać 

urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

§ 3a. W poszczególnych wynikających w toku postępowania kwestiach mniejszej wagi organ 

podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek strony, 
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a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w 

imieniu strony. 

§ 3b. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących 

umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich 

uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechanizmów 

określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub 

odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie 

sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

18 pkt 1 tej ustawy. 

§ 4. W zakresie nieuregulowanym w § 1-3b stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

 


