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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 20 lutego 2015 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych 

 

(druk nr 834) 

 

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. 17. 

1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne: 

1)   na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie 

przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało 

zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub 

zerową stawkę celną; 

2)   uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, 

odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z 

tymi procedurami; 

3)   dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; 

4)  nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a)  usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz 

stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w 

przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany 

zgodnie z art. 96 ust. 4, 

b)  usługobiorcą jest: 

-  w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 

15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, 

zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4, 

-  w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający 

siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym 

mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub 

obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4; 

5)  nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

a)  dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby 

działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w 
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systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia 

cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, 

podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4, 

b)  nabywcą jest: 

-  w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie 

elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii 

cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 

ust. 4, 

-  w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający 

siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym 

mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z 

art. 97 ust. 4, 

c)  dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na 

terytorium kraju; 

6)   obowiązane do zapłaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10; 

7)   [nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:] 

<nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem 

ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:> 

a)  dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego 

sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

[b)  nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, 

c)  dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2;] 

<b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny, 

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub 

art. 122;> 

8)  nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, 

o których mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami 

do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695), jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

a)  usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest 

zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, 

b)  usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15. 

1a.  Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również, w przypadku gdy usługodawca lub 

dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub 

inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego 

dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych 

transakcjach. 
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1b. W przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanowiły przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel 

podatkowy - w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów. 

<1c. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do 

ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach 

jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, 

przekracza kwotę 20 000 zł. 

1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się transakcję 

obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów 

wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one 

dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur 

dokumentujących poszczególne dostawy. 

1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się również 

transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli 

okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona 

zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w 

obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy. 

1f. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywanych 

w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczególności 

przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na 

określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy 

towarów dokonywanej w ramach tej transakcji. 

1g. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem 

dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana 

określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą 

zmianą dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych 

towarów.> 

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący 

dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. 

(ust. 3-7. uchylone). 

 

Art. 18c. 

1. Przedstawiciel podatkowy wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został 

ustanowiony: 

[1)   obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie 

sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących, oraz w 

zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby 

podatku;] 

<1) obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie 

sporządzania deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, o których 

mowa w art. 100, oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym, o 
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których mowa w art. 101a, a także w zakresie prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;> 

2)   inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli został do 

tego upoważniony w umowie. 

2. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie 

podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika. 

 

Art. 41. 

Uwaga: ust. 1 zawieszony w dniach: 2011.01.01 - 2016.12.31.W okresie 

od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z 

zastrzeżeniem art. 146f nin. ustawy, stawka podatku wynosi 

23 %, zgodnie z art. 146a pkt 1 nin. ustawy. 

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. 

Uwaga: ust. 2 zawieszony w dniach: 2011.01.01 - 2016.12.31. W okresie 

od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z 

zastrzeżeniem art. 146f nin. ustawy, stawka podatku wynosi 8 %, 

zgodnie z art. 146a pkt 2 nin. ustawy. 

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; 

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 



- 5 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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: 
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1)   budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa 

przekracza 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. 

Uwaga: ust. 13 zawieszony w dniach: 2011.01.01 - 2016.12.31. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., 

z zastrzeżeniem art. 146f nin. ustawy, stawka podatku wynosi 

23 %, zgodnie z art. 146a pkt 1 nin. ustawy. 

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 , 

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 
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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, 

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. 86. 

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 

ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. 

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 

1)  suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 

a)  nabycia towarów i usług, 

b)  dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem 

usługi; 

2)  w przypadku importu towarów - kwota podatku: 

a)  wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego, 

b)  należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a, 

c)  wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b; 

3)   zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; 

4)   kwota podatku należnego z tytułu: 
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a)  świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest 

ich usługobiorca, 

b)  dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest 

ich nabywca, 

c)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, 

d)  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11; 

5)  (uchylony); 

6) różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37; 

7) u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty 

należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota 

podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie 

celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego 

nabycia tego środka. 

<2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów 

wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 

działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie 

art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, 

o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do 

działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o 

której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu 

wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, 

zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji 

powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika 

działalności i dokonywanych przez niego nabyć. 

2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez 

podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli: 

1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego 

proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności 

gospodarczej czynności opodatkowane oraz 

2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na 

działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z 

wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 

2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w 

tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności 

gospodarczej nie jest możliwe. 

2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności 

następujące dane: 

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z 

działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących 

prace w ramach działalności gospodarczej i poza tą działalnością; 
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2) średnioroczną liczbę roboczogodzin przeznaczonych na prace związane z 

działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie roboczogodzin 

przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą 

działalnością; 

3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z 

działalności gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej 

działalności, w tym wartość dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym 

charakterze, otrzymanych na sfinansowanie wykonywanej przez tego podatnika 

działalności innej niż gospodarcza; w przypadku jednostki samorządu 

terytorialnego przez przychody rozumie się przychody (dochody), o których 

mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w 

ogólnej średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności 

gospodarczej i poza tą działalnością. 

2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 

2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy. 

2e. W odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego jako sposób określenia 

proporcji najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej działalności i 

dokonywanych nabyć uznaje się sposób wykorzystujący dane określone w ust. 2c 

pkt 3. W tym przypadku jednostka samorządu terytorialnego w celu obliczenia 

kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, może przyjąć 

dane za rok poprzedzający poprzedni rok podatkowy. 

2f. Podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności 

gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia 

kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje 

dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu 

skarbowego w formie protokołu. 

2g. Przepis ust. 2f stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do 

wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za 

poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne. 

2h. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w 

górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się 

odpowiednio. 

2i. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego uzna, że wskazany zgodnie z 

ust. 2e sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice 

wykonywanej przez nią działalności i dokonywanych przez nią nabyć, może ona 

zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.> 

(ust. 3-7a. uchylone). 

[7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego 

użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek 

przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej 
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przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w 

szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych 

pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek 

naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość 

wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.] 

<7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw 

wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej 

majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów 

wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów 

osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości 

do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego 

oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest 

wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.> 

8. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą: 

1)   dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli 

kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na 

terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek 

odliczonego podatku z tymi czynnościami; 

2)   (uchylony); 

3)   dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16. 

9. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 

dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-

41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych 

usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi 

dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada 

dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w 

rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez 

podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. 

10a. (uchylony). 

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

przypadkach, o których mowa w: 

1)   ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w 

którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny; 

2)   ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik: 

a)  otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego 

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu 

miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek 

podatkowy, 
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b)  uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten 

podatek; 

3)   ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik 

uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji 

podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. 

10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed 

dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi. 

10d. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje: 

1)   w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej 

na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w 

którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego 

następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w 

dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu 

rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a; 

2)   w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - w rozliczeniu 

za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego 

następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego 

z decyzji. 

10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w 

odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania 

przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w 

którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. 

10f. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku 

podatnika, o którym mowa w art. 16, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów. 

10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury 

dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. 

10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u 

podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż 

określony w ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia 

podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał 

tę fakturę. 

11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych 

w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za 

jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 

(ust. 12-12a. uchylone). 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć 
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kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w 

którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w 

ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a. 

13a. Jeżeli podatnik w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy 

towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca 

towarów lub usług, nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10 i 11, może on obniżyć kwotę 

podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym 

powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 

lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego. 

14. W przypadku podatników obowiązanych do dokonywania korekt kwot podatku 

naliczonego, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, część kwoty podatku naliczonego 

obniżającą kwotę podatku należnego oblicza się w oparciu o proporcję właściwą dla roku 

podatkowego, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

niezależnie od terminu obniżenia kwoty podatku. 

15. Do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji 

podatkowej. 

(ust. 16-18. uchylone). 

19. Jeżeli w okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych na 

terytorium kraju oraz nie wykonywał czynności poza terytorium kraju kwotę podatku 

naliczonego może przenieść do rozliczenia na następny okres rozliczeniowy. 

19a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której 

mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku 

naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli 

podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego 

w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, 

zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w 

którym podatnik dokonuje tego obniżenia. 

19b. W przypadku, o którym mowa w art. 29a ust. 15 pkt 4, nabywca towaru lub usługi jest 

obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w 

którym dowiedział się o warunkach, na jakich transakcja została zrealizowana. 

(ust. 20-21. uchylone). 

<22. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany 

za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników 

działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie 

których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu 

określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez 

niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz zapewniając 
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tym podatnikom możliwość wyboru innego bardziej reprezentatywnego sposobu 

określenia proporcji.> 

 

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 

do kwot podatku: 
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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; 
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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 

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.] 

<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 na terytorium kraju czynności dających prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, podatnik 

ubiegający się o zwrot podatku jest obowiązany przy określaniu wnioskowanej kwoty 

zwrotu podatku uwzględnić odpowiednio: 

1) proporcję lub udział procentowy obliczone zgodnie z art. 86 ust. 2h i 7b, art. 90, 

art. 90a, art. 90c i art. 91 lub 

2) zasady wymienione w art. 86a.> 

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 
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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 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, 

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 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. 
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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. 89a. 

1.  Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu 

dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, 

których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy 

opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której 

nieściągalność została uprawdopodobniona. 

1a.  Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni 

od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: 

1)   dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w 

trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

2)   (uchylony); 

3)   na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się 

korekty, o której mowa w ust. 1: 

a)  wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, 

b)  dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 
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4)    (uchylony); 

5)   od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc 

od końca roku, w którym została wystawiona; 

6)   (uchylony). 

3.  Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym 

nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do 

dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie 

została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. 

4.  W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której 

mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, 

wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku 

należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W 

przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę 

podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części. 

5.  Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o 

której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu 

skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika. 

6.  (uchylony). 

[7.  Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje 

związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.] 

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

zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia 

niezbędnych danych pozwalających na weryfikację spełnienia obowiązku, o którym mowa 

w art. 89b ust. 1, przez dłużnika. 

 

Art. 89b. 

1.  W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę 

towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu 

terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do 

korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w 

którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na 

fakturze. 

1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim 

dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu 

płatności tej należności. 

<1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu 

miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w 

trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.> 

2. W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu 

terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku 

naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje 

się odpowiednio. 
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3. (uchylony). 

4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, 

podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w 

którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku 

częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w 

odniesieniu do tej części. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył obowiązek określony w ust. 1, naczelnik 

urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, 

który nie został skorygowany zgodnie z ust. 1. W stosunku do osób fizycznych, które za 

ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 

skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 

 

Art. 90a. 

1. [W przypadku gdy w ciągu 120 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość 

stanowiąca część przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana w użytkowanie, 

nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności 

gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub 

wytworzeniu.] <W przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 7b, gdy w ciągu 120 

miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nieruchomość stanowiąca część 

przedsiębiorstwa podatnika została przez niego oddana do użytkowania, nastąpi 

zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności 

gospodarczej, dokonuje się korekty podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu 

lub wytworzeniu.> Korekty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dokonuje się w 

deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła ta zmiana, w kwocie 

proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jeżeli podatnik wykorzystuje tę 

nieruchomość w działalności gospodarczej również do czynności zwolnionych od podatku 

bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ust. 3-

10, zastosowaną przy odliczeniu. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 8 ust. 2 nie stosuje się. 

 

<Art. 90c. 

1. W przypadku nabytych towarów i usług, w odniesieniu do których kwotę podatku 

naliczonego oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 2a, po zakończeniu roku podatkowego, w 

którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o 

kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, podatnik jest 

obowiązany dokonać korekty podatku odliczonego przy ich nabyciu, uwzględniając 

dane dla zakończonego roku podatkowego. Przepisy art. 91 ust. 2–9 stosuje się 

odpowiednio. 

2. W przypadku gdy korekty podatku odliczonego dokonuje jednostka samorządu 

terytorialnego, może ona uwzględnić dane za rok podatkowy poprzedzający 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

poprzedni rok podatkowy, jeżeli takie dane przyjęto w celu obliczenia kwoty podatku 

naliczonego w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2a. 

3. Dokonując korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik może przyjąć inny sposób 

określania proporcji, niż został przyjęty dla danego roku podatkowego, jeżeli byłby 

on bardziej reprezentatywny dla zakończonego roku.> 

 

Art. 99. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym 

deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, 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; 
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2)  następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie 

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za 

okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali 

deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 

okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej 

deklaracji. 

5. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, składają deklaracje 

podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po 

kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do rozliczania 

się metodą kasową. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 

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

rozliczania się metodą kasową. 

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, 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.] 

<2) są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 

90a, art. 90c lub art. 91, lub 

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

ust. 1, 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; 
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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.] 

<9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 nie mają 

obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1–3 lub 8, 

deklarację podatkową składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.> 

10. W przypadku gdy podatnicy, o których mowa w art. 15, oraz podmioty niebędące 

podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 

podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonują jedynie 

wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 

zakresie nabywanych nowych środków transportu składa się w terminie 14 dni od dnia 

powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 

11. Podatnicy, o których mowa w art. 16, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek podatkowy. 

12. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje się w kwocie 

wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ 

kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. 

13. (uchylony). 

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

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co 

do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu 

umożliwienia rozliczenia podatku. 



- 23 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 101a. 

1. Podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których 

podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, 

są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych 

dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami 

podsumowującymi w obrocie krajowym”. 

2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy rozliczeniowe, 

w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach przewidzianych dla złożenia 

przez podatnika deklaracji podatkowych, o których mowa odpowiednio w art. 99 ust. 

1–3. 

3. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące 

dane: 

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika 

składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym; 

2) nazwę lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika 

nabywającego towary lub usługi; 

3) łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których 

podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 

7 i 8 – w odniesieniu do poszczególnych nabywców. 

4. W przypadku stwierdzenia błędów w danych zawartych w złożonej informacji 

podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie 

korektę tej informacji. 

5. W przypadku zmiany wartości dostaw towarów lub świadczonych usług, o których 

mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w 

rozliczeniu za okres rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy 

opodatkowania w deklaracji podatkowej. Jeżeli korekta dotyczy okresu, za który 

została złożona informacja podsumowująca w obrocie krajowym, przepis ust. 4 

stosuje się odpowiednio.> 
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Art. 102. 

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

informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i 

miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co 

do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności 

oraz przepisy Unii Europejskiej. 

2. (uchylony). 

<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym wraz z objaśnieniami co do 

sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania, oraz wzór korekty tej 

informacji wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając 

specyfikę dostaw towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest 

nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8.> 

 

Art. 105a. 

1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o 

których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem 

dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie 

przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika, jeżeli: 

1)   wartość towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nabywanych od 

jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, bez kwoty podatku przekroczyła w 

danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz 

2)   w momencie dokonania dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, 

że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów 

lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. 

2. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku 

przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie 

wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie 

towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub 

warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za 

dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich 

wartości rynkowej. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 

1)   do nabycia towarów, o których mowa w poz. 10 załącznika nr 13 do ustawy, jeżeli: 

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

standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te 

towary, do napędu tych pojazdów, 

b)  dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za 

pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub 
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2)   jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu 

dokonującego dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, w nierzetelnym rozliczaniu 

podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub 

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

warunki: 

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

wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1, 

[b)  wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co 

najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów 

dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co 

najmniej 3.000.000 zł.] 

<b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała 

co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy 

towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta 

wynosiła co najmniej: 

– 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–

17 załącznika nr 13 do ustawy, 

– 10 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.> 

4. Jeżeli podatnik wykaże, że okoliczności lub warunki, o których mowa w ust. 2, nie miały 

wpływu na niezapłacenie podatku, przepisu ust. 1 nie stosuje się. 

 

Art. 105b. 

1. [Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, 

nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję 

gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonywaniem 

dostaw tych towarów.] <Podmiot dokonujący dostawy towarów, o których mowa w 

załączniku nr 13 do ustawy, nieposiadający zaległości podatkowych w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję 

gwarancyjną stanowiącą zabezpieczenie zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę 

w związku z dokonywaniem dostaw tych towarów oraz powstałych po wniesieniu 

kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa.> Warunek nieposiadania zaległości podatkowych ocenia się według 

stanu na dzień składania kaucji gwarancyjnej. 

<1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa 

wniosek w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej.> 

[2. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty 

podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w danym 

miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, z 

tym że nie może być niższa niż 200.000 zł.] 

<2. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej 

kwoty podatku należnego od przewidywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, 
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w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 

do ustawy, z tym że nie może być niższa niż: 

1) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–17 

załącznika nr 13 do ustawy; 

2) 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.> 

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

kaucji gwarancyjnej: 

1)   depozyt pieniężny złożony na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego; 

2)   gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33e Ordynacji podatkowej 

stosuje się odpowiednio; 

3)   pisemne nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank 

lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do 

wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na 

rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie. 

<3a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może dokonać zmiany formy złożonej kaucji 

gwarancyjnej na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3, jeżeli zmiana 

formy kaucji gwarancyjnej nie spowoduje zmniejszenia jej wysokości. 

 3b. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna obejmować 

zobowiązanie się gwaranta do zapłacenia do wysokości udzielonej gwarancji, 

bezwarunkowo i nieodwołalnie, na pierwsze pisemne wezwanie reprezentującego 

Skarb Państwa właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zwanego dalej 

„beneficjentem gwarancji”, złożone w okresie trwania odpowiedzialności 

gwaranta: 

1) zabezpieczonej kwoty podatku, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za 

zwłokę, powstałej u podmiotu, któremu udzielił gwarancji, w okresie, na który 

została udzielona gwarancja, zwanym dalej „okresem ważności gwarancji”, 

jeżeli jej zapłata stanie się wymagalna w okresie ważności gwarancji, oraz 

2) powstałych u podmiotu, o którym mowa w pkt 1, po złożeniu kaucji 

gwarancyjnej w okresie ważności gwarancji, zaległości podatkowych w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

 3c. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 2, powinna przewidywać 

przedłużenie okresu trwania odpowiedzialności gwaranta po upływie okresu 

ważności gwarancji o odpowiednie terminy wskazane w ust. 8 pkt 1 i 2 w razie 

wystąpienia przypadków, o których mowa w tych przepisach. 

 3d. Wezwanie, o którym mowa w ust. 3b, powinno być podpisane przez beneficjenta 

gwarancji lub osoby przez niego upoważnione oraz zawierać oświadczenie 

beneficjenta gwarancji, że zapłacenie żądanych kwot stało się wymagalne. 

 3e. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 3, powinna zawierać nieodwołalne 

upoważnienie dla reprezentującego Skarb Państwa właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, do wyłącznego dysponowania w okresie, na który udzielono 
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upoważnienia, do wysokości złożonej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie, tytułem 

zabezpieczenia: 

1) kwoty podatku, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę, powstałej 

w okresie, na który udzielono upoważnienia, zwanym dalej „okresem ważności 

upoważnienia”, jeżeli jej zapłata stanie się wymagalna w okresie ważności 

upoważnienia, oraz 

2) powstałych po złożeniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w 

podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

 3f. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 3, powinna przewidywać 

przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia po upływie okresu ważności 

upoważnienia o odpowiednie terminy wskazane w ust. 8 pkt 1 i 2 w razie 

wystąpienia przypadków, o których mowa w tych przepisach.> 

[4. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym terminem 

ważności, liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy 

kalendarzowych.] 

<4. Kaucja gwarancyjna może zostać złożona bezterminowo albo z określonym 

terminem ważności, liczonym w miesiącach, jednak nie krótszym niż 12 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia złożenia kaucji gwarancyjnej.> 

5. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1: 

1)   w przypadku przyjęcia kaucji gwarancyjnej z określonym terminem ważności - 

przedłuża się termin ważności przyjętej kaucji gwarancyjnej; 

2)   podwyższa się wysokość kaucji gwarancyjnej; 

[3)   kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w części przewyższającej kwotę 200.000 zł 

albo w całości, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.] 

<3) kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9, w całości albo w 

części przewyższającej kwotę: 

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–17 

załącznika nr 13 do ustawy, 

b) 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.> 

6. Kaucja gwarancyjna jest zwracana, odpowiednio w całości lub w części: 

1)   nie później niż po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin 

ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części - w przypadku kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, złożonej jako kaucja gwarancyjna z 

określonym terminem ważności, jeżeli przed upływem tego terminu nie złożono 

wniosku o jego przedłużenie lub wniosku o zwrot w części lub w całości tej kaucji 

gwarancyjnej; 

2)   nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono wniosek o jej 

zwrot w całości lub w części - w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, z tym że 

wniosek złożony w ostatnim dniu roboczym miesiąca traktuje się jak złożony w 

miesiącu następnym. 
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<6a. W przypadku odmowy przyjęcia kaucji gwarancyjnej kaucja gwarancyjna podlega 

zwrotowi nie później niż w terminie 10 dni od dnia odmowy przyjęcia kaucji 

gwarancyjnej, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.> 

7. Zwrot kaucji gwarancyjnej złożonej: 

[1)   w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1 - następuje na rachunek podmiotu, o którym 

mowa w ust. 1, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek tego 

podmiotu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, której jest członkiem, 

wskazany we wniosku w sprawie złożenia kaucji gwarancyjnej, albo na inny rachunek 

w takim banku lub w takiej kasie, wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego 

wniosku;] 

<1) w formie, o której mowa w ust. 3 pkt 1 – następuje na rachunek podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na 

rachunek tego podmiotu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, 

której jest członkiem, wskazany we wniosku w sprawie przyjęcia kaucji 

gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku lub w takiej kasie, 

wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku;> 

2)   w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 - następuje przez zwrot dokumentu 

poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia. 

8. Zwrotu kaucji gwarancyjnej nie dokonuje się w przypadku: 

1) wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna - do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - 

do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie 

nie wszczęto postępowania podatkowego; 

2) wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w 

zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna - do czasu zakończenia tego 

postępowania [.] <;> 

<3) złożenia wniosku o zwrot kaucji w przypadku usunięcia podmiotu z wykazu na 

podstawie art. 105c ust. 5 lub ust. 9 pkt 2–4, jeżeli został on złożony po upływie 5 

lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający kaucję został usunięty z 

wykazu.> 

9. [W przypadku powstania po wniesieniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1, zaległości podatkowej, kaucję gwarancyjną przeznacza się na pokrycie tej 

zaległości, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty 

zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.] <W przypadku powstania po 

złożeniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zaległości 

podatkowej w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kaucję gwarancyjną 

przeznacza się na pokrycie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których zapłatę 

odroczono lub rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.>  

Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zaliczania nadpłat stosuje się odpowiednio, z 
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tym że zaliczenie kaucji gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowej następuje z dniem 

powstania zaległości podatkowej. 

<9a. Od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie, o której mowa w ust. 3 

pkt 1, przysługują odsetki. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

9b. Odsetki są naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia odpowiednio jej 

zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w ust. 9. 

9c. Stawka odsetek jest równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o 

Narodowym Banku Polskim.  

9d. Odsetki podlegają zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach 

właściwych dla zwrotu kaucji gwarancyjnej.> 

[10. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, zmiany wysokości oraz zwrotu 

kaucji gwarancyjnej wydaje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, 

postanowienie, na które przysługuje zażalenie.] 

<10. W sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, 

zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami, wydaje się 

postanowienie, na które służy zażalenie.> 

<11. Postanowienie, o którym mowa w ust. 10, wydaje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 7 dni odpowiednio od dnia: 

1) złożenia wniosku w sprawie przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, 

podwyższenia wysokości lub zmiany formy kaucji gwarancyjnej; 

2) dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami. 

 12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej składanego w 

przypadku przyjęcia, przedłużenia terminu ważności, podwyższenia wysokości, 

zmiany formy oraz zwrotu kaucji gwarancyjnej, uwzględniając konieczność 

zapewnienia właściwego zabezpieczenia zapłaty podatku w związku z 

dokonywaniem dostaw towarów, o których mowa w ust. 1, oraz powstałych po 

złożeniu kaucji gwarancyjnej zaległości podatkowych w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa. 

 13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając konieczność zapewnienia 

prawidłowego obliczenia tych odsetek oraz biorąc pod uwagę okres 

przechowywania kaucji, a także zasady kalkulacji i wysokość stopy depozytowej, o 

której mowa w ust. 9c.> 

 

Art. 105c. 

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

wykaz podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 

do ustawy, które złożyły kaucję gwarancyjną. 

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

finansów publicznych. 
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3. Naczelnik urzędu skarbowego niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu wydania postanowienia o przyjęciu kaucji gwarancyjnej, wprowadza do 

wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną: 

1)   imiona i nazwisko lub nazwę; 

2)   numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

3)   wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego wprowadza do wykazu zmiany w zakresie danych, o których 

mowa w ust. 3, w przypadku: 

1)   podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej - nie później niż następnego dnia 

roboczego po dniu wydania postanowienia o podwyższeniu wysokości tej kaucji; 

2)   zwrotu części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym 

złożono wniosek o jej zwrot; 

3)   upływu terminu ważności części kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego 

miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten termin; 

4)   innych zmian niż wymienione w pkt 1-3 - nie później niż następnego dnia roboczego 

po dniu, w którym naczelnik urzędu skarbowego został zawiadomiony o tych zmianach. 

5. W przypadku stwierdzenia, że złożona przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, 

kaucja gwarancyjna: 

1)   jest co najmniej o 20% niższa od jednej piątej kwoty podatku należnego od wartości 

sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, dokonanej przez 

niego w danym miesiącu, lub 

[2)   jest niższa niż 200.000 zł] 

<2) jest niższa niż: 

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–17 

załącznika nr 13 do ustawy, 

b) 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy> 

–  naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu. 

[6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co 

najmniej 3.000.000 zł.] 

<6. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli wysokość kaucji gwarancyjnej wynosi co 

najmniej: 

1) 3 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–17 

załącznika nr 13 do ustawy; 

2) 10 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy.> 

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

8. W przypadku uzupełnienia kaucji gwarancyjnej do wysokości spełniającej wymagania 

określone w art. 105b ust. 2 przepis ust. 3 stosuje odpowiednio. 

9. Naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa z wykazu podmiot, o którym mowa w art. 

105b ust. 1, bez konieczności zawiadamiania go o tym: 
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1)   w przypadku zwrotu całości kaucji gwarancyjnej - ostatniego dnia roboczego miesiąca, 

w którym złożono wniosek o jej zwrot; 

[2)   w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, 

jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż 200.000 zł - 

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie ten 

termin;] 

<2) w przypadku upływu terminu ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej 

części, jeżeli wskutek tego wysokość kaucji gwarancyjnej będzie niższa niż: 

a) 200 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–17 

załącznika nr 13 do ustawy, 

b) 1 000 000 zł – w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy 

– ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynie 

ten termin;> 

3)   z dniem wykreślenia go z rejestru jako podatnika VAT; 

4)   jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podmiot ten nie 

istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości 

skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem. 

<10. W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu na podstawie ust. 5 lub ust. 9 pkt 2–

4 zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje się w terminie i na zasadach określonych w 

art. 105b ust. 6–10 i ust. 11 pkt 2.> 

 

<Art. 105d. 

1. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń 

podatku naczelnikiem urzędu skarbowego właściwym w sprawach, o których mowa 

w art. 105b i art. 105c, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawie 

rozliczania podatku. 

2. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą właściwości przekazuje 

niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego kaucję gwarancyjną wraz 

z odsetkami, jeżeli są należne, złożoną przez podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 

1.> 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU W 

WYSOKOŚCI 7% 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 2008 

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 

 

1 2 3 

  Towar (grupa towarów) 

1-107 

pominięto 
  

108-128   



- 32 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

uchylone 

  [Towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej] 

[129  

Sprzęt przewozowo-samochodowy: 

1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne 

(gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, 

techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i 

podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie 

wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej, 

2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony 

i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i 

gaszenia pożarów.  

130  

Sprzęt łączności: 

1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem, 

2) sprzęt łączności przewodowej, 

3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, 

oprogramowanie, 

4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie, 

5) zestawy antenowe, 

6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.  

131  

Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego: 

1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, 

pasy ratunkowe i okulary, 

2) aparaty oddechowe z maskami, 

3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, 

rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty 

pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, 

siekierołomy, 

4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń 

ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do 

paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery 

olejowe wraz z oprzyrządowaniem, 

5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, 

radiometry, pirometry, kamery termowizyjne, 

6) urządzenia oddymiające i zadymiające, 

7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe, 

8) prądownice strażackie, działka wodne i 

wodno-pianowe, 

9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty 

gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki 

hydrantowe, 

10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura 

wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki 



- 33 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno 

stojące, 

11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i 

zestawiane, 

12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli 

gazowych wysokociśnieniowych, 

13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, 

rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt 

wysokogórski i dla płetwonurków, 

14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory 

i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące, 

15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych, 

16) pompy i autopompy pożarnicze, 

17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie 

energetyczne, 

18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania 

przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.  

132  

Wyposażenie zabezpieczające: 

1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, 

chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia 

dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, 

naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem, 

2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, 

termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze 

wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni 

polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, 

niezbędniki, 

3) wyposażenie samochodów sanitarnych  

133  

Materiały pędne i smary: 

paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych 

podatkiem akcyzowym  

134  

Pozostałe towary: 

1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki 

biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy 

ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i 

urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych, 

2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, 

wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży 

pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie 

specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i 

dystynkcje, 

3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji 
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przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów 

łączności i ćwiczebnych komór gazowych, 

4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania 

pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji 

ratowniczo-gaśniczych, 

5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod 

zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej] 

135-187 

pominięto 
  

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 11  

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 7 USTAWY 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów) 

1 2 3 

1-21 

pominięto 
  

<21a 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej> 

22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

<22a ex 24.41.20.0 

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, 

lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 

tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota 

inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z 

zastrzeżeniem poz. 22b 

22b 

bez względu 

na symbol 

PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

22c ex 24.41.50.0 

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale 

nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie 

złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane 

platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu> 

23 24.44.12.0 
Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji 

elektrolitycznej 

24 24.44.13.0 
Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; 

stopy wstępne miedzi 

25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

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

stopów 

27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 

28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i 
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pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie 

odpady i złom metali nieszlachetnych 

<28a ex 26.20.11.0 

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania 

danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; 

komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i 

podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: 

tablety, notebooki, laptopy 

28b ex 26.30.22.0 

Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci 

bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym 

smartfony 

28c ex 26.40.60.0 

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z 

odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i 

pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub 

hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z 

wyłączeniem części i akcesoriów  

28d ex 32.12.13.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich 

części, ze złota i srebra lub platerowane metalem 

szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych 

wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub 

większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby 

jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub 

platerowane metalem szlachetnym> 

29-41 

pominięto 
  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 13 

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A 

UST. 1 USTAWY 

 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów) 

1 2 3 

  część I i II pominięto 

[III. Pozostałe towary 

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

postaci proszku"] 

<III. Pozostałe towary 

12 24.41.10.0 
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 

13 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 
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postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 

tysięcznych 

14 24.41.30.0 
Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 

15 ex 24.41.40.0 

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione 

inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane 

złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

16 ex 24.41.50.0 

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale 

nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione 

inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto o próbie 

mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

17 ex 32.12.13.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, 

ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie 

części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o 

próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. 

niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne 

części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 

szlachetnym> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.) 

 

Art. 91. 

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu 

zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty 

środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty 

eksploatacji. 

2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli 

przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, 

z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki 

sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym 

okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. 

3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego 

wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 
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[3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.] 

<3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.> 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert 

jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale w terminie nie krótszym niż 14 dni, 

zamawiający wypłaca nagrody dla wykonawców, którzy podczas dialogu przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewidział takie 

nagrody. 

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe 

kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, 

kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na 

względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. 

 

Art. 93. 

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1)   nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

2)   w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej 

dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 

3)   w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż 

dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została 

złożona żadna oferta; 
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4)   cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

5)   w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o 

takiej samej cenie; 

6)   wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

wcześniej przewidzieć; 

7)   postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w: 

1)   ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 

2)   zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 

3)   zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 

cenę. 

1b. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została 

przewidziana w: 

1)   ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu 

konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo 

2)   zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 

3)   zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o 

cenę. 

<1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór 

prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub 

oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 

miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.> 

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w 

części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 
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3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

1)   ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 

2)   złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 

po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 

przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 

w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na 

wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 


