
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 336) 

 

 

 

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

z 2016 r. poz. 710, 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 uszlachetniania czynnego lub procedury 

odprawy czasowej, w tym również osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, 

zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury; 

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, 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, 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 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 poz. 266 i 

542), 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.] 

<8) nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, 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, zarejestrowany jako 

podatnik VAT czynny.> 

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

transakcjach. 

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] <poz. 28–28c 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] <poz. 28–28c 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] <poz. 28–28c 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. 

<1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy przepis 

ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.> 

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

dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. 

2a. Jeżeli dokonujący dostawy towarów wymienionych w [poz. 28a-28c załącznika nr 11 do 

ustawy] <poz. 28–28c załącznika nr 11 do ustawy>, dla której zgodnie z ust. 1 pkt 7 

podatnikiem jest nabywca, podjął wszelkie niezbędne środki celem rzetelnego rozliczenia 

podatku od tej dostawy, nie ma on obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tej dostawy, 

także w przypadku, gdy po jej dokonaniu ustalono, że wskutek działania podmiotu 

uczestniczącego w tej dostawie jako nabywca nie były spełnione przesłanki określone w 

ust. 1 pkt 7, o którym to działaniu dokonujący dostawy towarów przy zachowaniu 

należytej staranności nie wiedział lub nie mógł wiedzieć. 
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2b. Przepis ust. 2a stosuje się pod warunkiem, że zapłata należności z tytułu dostawy towarów 

nastąpiła z rachunku płatniczego nabywcy, w tym przy użyciu karty płatniczej lub 

podobnego instrumentu płatniczego, o ile umożliwiają one dokonującemu dostawy 

towarów identyfikację składającego zlecenie płatnicze. 

3. - 7. (uchylony). 

 

Art. 29a. 

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

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

usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub 

osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o 

podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub 

usług świadczonych przez podatnika. 

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

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

wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. 

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

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

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

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

1, 6, 7, 10 i 11. 

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

jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika. 

6. Podstawa opodatkowania obejmuje: 

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

podatku; 

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

ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy 

lub usługobiorcy. 

7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: 

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

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

momencie sprzedaży; 

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych 

wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i 

ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na 

potrzeby podatku. 

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

takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości 

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

dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem 

związanych albo części takich budynków lub budowli. 

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

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

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

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

jeżeli do niej nie doszło; 

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

charakterze, o których mowa w ust. 1. 

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

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

określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru. 

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

podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania: 

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

jeżeli tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie; 

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

zwrotu tego opakowania. 

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

w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, 

dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem 

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

nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania 

faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono 

fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę 

faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres 

rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres 

rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. 

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

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

kwotę podatku wyższą niż należna. 

15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez 

nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku: 

1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 

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

się poza terytorium kraju; 

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

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

nr 3 do ustawy;] 

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

usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług 
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dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług 

wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy;> 

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia 

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

usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami 

określonymi w fakturze korygującej. 

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

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

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

 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1) (uchylony); 

2) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie 

przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego; 

2a) dostawę gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, 

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich 

dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego; 

3) dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, 

dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez 

rolnika ryczałtowego; 

4) dostawę za cenę równą wartości nominalnej znaczków pocztowych, ważnych w 

obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5) dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

6) dostawę krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów 

krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

7) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet 

używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet 

będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra 

lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek 

płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną; 

8) dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9) dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

10) dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: 

a) dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, 

b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części 

upłynął okres krótszy niż 2 lata; 

10a) dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym 

mowa w pkt 10, pod warunkiem że: 
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a) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

b) dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do 

których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości 

początkowej tych obiektów; 

11) czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących 

właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 

niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art. 4 ust. 

1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych; 

12) usługi zarządzania: 

a)  funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

inwestycyjnych, o których mowa w lit. a, lub ich częścią, 

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej, 

d) otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie 

tych przepisów, 

e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, 

f) obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi, a także innymi środkami i funduszami, które są gromadzone lub 

tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych 

w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisów albo w obrocie 

na giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez 

partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w 

rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad 

tymi systemami; 

13) udzielanie licencji lub upoważnienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz 

placówek oświatowych, o których mowa w ust. 9; 
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14) świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich 

zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez 

dentystów oraz techników dentystycznych; 

15) działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, 

podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej 

ustawie; 

16) dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, której przedmiotem są 

produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów 

bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one 

przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

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

przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację; 

17) powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do 

świadczenia takich usług, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez 

podmioty lecznicze; 

18a)  usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie 

usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych 

na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność 

lecznicza; 

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

a) lekarza i lekarza dentysty, 

b) pielęgniarki i położnej, 

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), 

d) psychologa; 

19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte 

przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o 

których mowa w pkt 18 i 19; 

20) usługi transportu sanitarnego; 

21) usługi świadczone przez niezależne grupy osób, na rzecz swoich członków, których 

działalność jest zwolniona od podatku lub w zakresie której członkowie ci nie są 

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od 

podatku, w przypadku gdy grupy te ograniczają się do żądania od swoich członków 

zwrotu kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na 
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każdego z nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym 

interesie, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

22) usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi 

określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę 

towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta 

tej pomocy, wykonywane przez: 

a) regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 

ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki 

interwencji kryzysowej, 

b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

– domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające 

zezwolenie wojewody, 

– placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c) placówki specjalistycznego poradnictwa, 

d) inne niż wymienione w lit. a-c placówki zapewniające całodobową opiekę 

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku 

na podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę, 

e) specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

23) usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w 

podeszłym wieku, świadczone w miejscu ich zamieszkania przez podmioty inne niż 

wymienione w pkt 22, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną; 

24) usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i 

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

a) w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w 

przepisach o systemie oświaty, 

b) przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat; 

25) usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26) usługi świadczone przez: 

a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, 

w zakresie kształcenia i wychowania, 

b) uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-

rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym 

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane; 

27) usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

28) usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 

tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29; 

29) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

a) prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, 

lub 
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b) świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu 

przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych 

akredytacją, lub 

c) finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 

30) usługi zakwaterowania: 

a) w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół 

prowadzących te bursy i internaty, 

b) w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni 

prowadzących te domy studenckie, 

c) świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów 

przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub 

uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania 

swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów; 

31) usługi oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, realizowane przez: 

a) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w przepisach o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

b) organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, 

związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

- w zakresie interesu zbiorowego swoich członków, wykonywane na rzecz ich 

członków w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania wynikają z 

przepisów statutowych tych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te nie są 

nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia 

warunków konkurencji; 

32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez 

kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób 

prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i 

upowszechniania sportu, pod warunkiem że: 

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania 

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, 

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, 

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w 

wychowaniu fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego 

zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług 

wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33) usługi kulturalne świadczone przez: 

a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych 

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru 
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instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem 

tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi 

usługami związaną, 

b) indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, 

w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do 

artystycznego wykonania utworów; 

34) usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki 

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

a) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, 

b) usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c) usług reklamowych i promocyjnych, 

d) działalności agencji informacyjnych; 

35) zapewnienie personelu przez kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w pkt 

31 lit. a, lub instytucje filozoficzne dla działalności, o której mowa w pkt 18, 22, 24, 

26 i 28-30, w celu zapewnienia opieki duchowej; 

36) usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele 

mieszkaniowe; 

37) usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu 

usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 

ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 

rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem 

umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

38) usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także 

zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

39) usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w 

świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez 

kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 

40) usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 

pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów 

pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych 

usług; 

40a) usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w: 

a) spółkach, 

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną 

- z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 
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41) usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 

z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, 

oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. 

2. (uchylony). 

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, 

które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego 

zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

5. Podatnicy, o których mowa w ust. 3, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą 

po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia 

określonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego 

przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać 

ze zwolnienia. 

6. - 7. (uchylony). 

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

lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności 

opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. 

8. (uchylony). 

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

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

wychowawcze. 

10. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i 

wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że 

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy 

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają 

opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. 

11. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać: 

1) imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej 

dokonującego dostawy oraz nabywcy; 

2) planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; 

3) adres budynku, budowli lub ich części. 

12. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, stosuje się pod warunkiem posiadania przez 

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

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

towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację 

dokumentacji, lub 

2) wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację. 

[13. Zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element 

usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest 

właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. 

14. Przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług 

pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.] 

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

zastosowania do:]  <Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37–41, nie mają 

zastosowania do:> 

1) czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2) usług doradztwa; 

3) usług w zakresie leasingu. 

16. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług 

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1) tytuł prawny do towarów; 

2) tytuł własności nieruchomości; 

3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości; 

4) udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo 

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

5) prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity 

wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być 

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione 

z podatku. 

17. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie 

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 

pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub 

2) ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez 

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają 

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

18. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że 

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 
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sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

19. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: 

1) usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; 

2) wstępu: 

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

wykonawstwa artystycznego i literackiego, 

b) do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, 

c) do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 

3) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez 

biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; 

4) usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; 

5) działalności agencji informacyjnych; 

6) usług wydawniczych; 

7) usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; 

8) usług ochrony praw. 

20. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 36, nie ma zastosowania do usług wymienionych 

w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. 

 

Art. 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: 

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); 
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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; 

2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z 

działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych 

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; 
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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. 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. 

2f. Przepis ust. 2e 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. 

2g. 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. 

2h. W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy 

wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać 

specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, 

może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji. 

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 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-
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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, 

[b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 

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

podatek;] 

<b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany 

rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu 

miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek 

podatkowy;> 

[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.] 

<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, nie później niż 

w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych 

towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.> 

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 uproszczenia, o którym mowa w art. 

182 unijnego kodeksu celnego - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał 

wpisu do rejestru zgłaszającego; 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; 
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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. 

<10i. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w 

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

w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może 

odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres 

rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia 

deklaracji podatkowej.> 

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. 

12. (uchylony). 

12a. (uchylony). 

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 

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 
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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. 

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. 

20. (uchylony). 

21. (uchylony). 

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. 

 

Art. 87. 

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do 

obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu 

różnicy na rachunek bankowy. 

2. [Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 
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siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na 

podstawie złożonego przez podatnika, do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 

złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu 

podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.] <Zwrot różnicy 

podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia 

rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego 

przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika 

do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, 

pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego 

przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających 

kredytu, do przekazania tego zwrotu.>  Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego 

zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu 

zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności 

sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie 

przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów 

o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność 

zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę 

wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w 

przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

2a. W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na 

wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 

zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym 

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od 

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 

<2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie 

rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie 

towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz 

sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. 

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy 

podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez 



- 21 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z 

prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 

miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się 

odpowiednio.> 

3.  - 4. (uchylony). 

4a. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie: 

1) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2) poręczenia banku; 

3) weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4) czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5) papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu 

wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych 

papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, 

wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący 

być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

4b. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotyczące zwrotu podatku w 

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

1000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro 

dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w 

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

4c. Do zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e-33g 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

4d. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że 

złożone zabezpieczenie: 

1) nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, 

lub 

2) nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu - w 

przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

4e. Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 

1) zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 - w 

przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 

2) w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była 

wykazana kwota zwrotu podatku - w przypadku, o którym mowa w ust. 5a. 

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1) w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

zabezpieczenie - do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

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

nie wszczęto postępowania podatkowego; 
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2) w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli 

skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu 

zakończenia tego postępowania; 

3) w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał 

kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub 

wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości 

podatkowej. 

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia 

usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje 

zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie 

określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. [Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i 

ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.]  <Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c 

oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.> 

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją 

podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku 

należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub 

poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem 

art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie 

skarbowym zabezpieczenie majątkowe. [Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i 

ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.] <Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c 

oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.> 

[6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest 

obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od 

dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w 

deklaracji podatkowej, wynikają z: 

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z 

uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), 

2) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 

ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub 

dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji 

podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.] 

<6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 

dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące warunki:  
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1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem 

kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w 

deklaracji, wynikają z:  

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości 

zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku 

mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, 

wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych 

przepisach,  

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli 

łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł, 

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa 

w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,  

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich 

usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich 

nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku 

należnego od tych transakcji, 

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji 

nie przekracza 3 000 zł, 

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę 

podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku 

podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w 

ust. 2,  

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, 

w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni: 

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 

ust. 1–3 

– przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f 

stosuje się odpowiednio.> 

7. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 

zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

[10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2, 2a, 6 i 7.] 

<10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2–2c, 6 i 7.> 
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10a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać co najmniej: 

1) datę wystawienia; 

2) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy; 

3) numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

4) rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma 

być przekazany zwrot; 

5) wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie; 

6) wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie 

kredytu; 

7) podpis podatnika. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

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

rozporządzenia: 

1) szczegółowy sposób przyjmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a, 

2) inne niż wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeń oraz sposób ich przyjmowania 

- uwzględniając konieczność zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku. 

 

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 restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne, 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. 

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 
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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. 90. 

1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do 

wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, 

podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego 

związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego. 

2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, 

podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku 

naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do 

których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z 

zastrzeżeniem ust. 10. 

3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu 

czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi 

podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, 

w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. 

4. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na 

podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do 

którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby 

całkowitej. 

5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i 

usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez 

podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających 

amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane 

do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego 

działalności. 

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących: 

1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji 

finansowych; 

2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje 

te mają charakter pomocniczy. 
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7. (uchylony). 

8. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w 

ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, 

do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku 

należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z 

naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu. 

9. Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota 

obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna. 

9a. Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku. 

10. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8: 

1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, 

wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - 

podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%; 

2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%. 

<10a. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w 

ust. 2, ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki 

samorządu terytorialnego. Przepisy ust. 3–6 i 8–10 stosuje się odpowiednio. 

10b. Przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa 

w ust. 10a, rozumie się: 

1) utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego samorządową jednostkę 

budżetową lub samorządowy zakład budżetowy; 

2) urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski.> 

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

rozporządzenia, metody obliczania proporcji inne niż określona w ust. 3 oraz warunki ich 

stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz przepisy Unii 

Europejskiej. 

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

rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona 

zgodnie z ust. 2-8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca 

odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub 

większa niż 500 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając 

uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynności. 

 

Art. 90a. 

1. 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 
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zwolnionych od podatku bez prawa do odliczeń, korekta powinna uwzględniać proporcję 

określoną w art. 90 ust. 3-10, zastosowaną przy odliczeniu.] <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. 3-10a, zastosowaną przy odliczeniu.> 

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

 

Art. 91. 

[1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty 

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

obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z 

uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub 

przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku 

podatkowego.] 

<1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 

1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 

ust. 2–10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 

2–6, 10 lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla 

zakończonego roku podatkowego.> 

2. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, 

jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, 

korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w 

przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc 

od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw 

wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich 

nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się 

odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały 

oddane do użytkowania. 

2a. Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy 

opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w 

przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za 

pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje 

się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji 

podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. 
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4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub 

usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, 

uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności 

podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w 

odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji 

podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku 

opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres 

rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy. 

6. W przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną: 

1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego 

towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi; 

2) zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty 

przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie 

z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do 

obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od 

wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie 

miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 

o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. 

7a. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, 

jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, 

korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie 

pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa 

do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. 

7b. W przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez 

podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na 

zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c. 

7c. Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub 

usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do 

których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do 

czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 

7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym 

wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, 

w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. 

7d. W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od 

towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów 

handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do 

czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku 
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należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego 

nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, 

korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy 

rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana. 

8. Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do 

wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich 

przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania. 

9. W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę 

przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

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

rozporządzenia, dla grupy podatników, inne niż wymienione w ust. 1-9, warunki 

dokonywania korekt związanych z odliczeniem kwoty podatku naliczonego oraz zwolnić 

niektóre grupy podatników od dokonywania korekt, uwzględniając: 

1) specyfikę wykonywania niektórych czynności; 

2) uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami i usługami; 

3) konieczność zapewnienia prawidłowego odliczenia kwoty podatku naliczonego. 

 

Art. 96. 

1. Podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej 

czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie 

rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne 

może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy 

zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów 

rolnych. 

3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na 

podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na 

podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć 

zgłoszenie rejestracyjne. 

3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1. 

[4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w 

przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego", i na 

wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.] 

<4. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w 

przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT 

zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.> 

<4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika 

VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: 

1) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2) podmiot ten nie istnieje, lub 

3) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

4) podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu 

skarbowego. 

4b. W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało 

złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz 

z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe 

podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. 

4c.  Przepisu ust. 4b nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało 

się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia 

korzyści majątkowej.> 

5. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży 

opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, 

obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w 

przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji 

tego zgłoszenia, w terminach: 

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od 

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na 

podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży; 

2) przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 

ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; 

3) przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego 

zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku 

rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9, od pierwszej wykonanej 

czynności. 

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności 

podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności 

naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego 

podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

7. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca 

prawny. 

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie 

zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 

podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

[9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT 

bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli w wyniku podjętych czynności 

sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych 
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udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego 

pełnomocnikiem.] 

<9. Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako 

podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:  

1) podatnik nie istnieje lub 

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub 

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub 

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego 

lub organu kontroli skarbowej.> 

<9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który: 

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub 

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie 

złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub 

3) składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których 

mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów 

lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub 

4) wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie 

zostały dokonane, lub 

5) prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, 

aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub 

bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym 

rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej  

– z zastrzeżeniem ust. 9b–9f. 

9b. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej będzie wykonywał czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jest on 

obowiązany przed dniem: 

1) zawieszenia działalności gospodarczej albo  

2) rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej 

– zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w 

którym będzie wykonywał te czynności.  

9c. W przypadku złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9b, naczelnik urzędu 

skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie 

podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres 

wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności 

gospodarczej, przepis ust. 9a pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

9d. Przepis ust. 9a pkt 2 nie ma zastosowania, w przypadku gdy w wyniku wezwania 

przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, 

że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie 

brakujące deklaracje. 
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9e. Przepis ust. 9a pkt 3 nie ma zastosowania, w przypadku gdy niewykazanie sprzedaży 

lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z 

wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej. 

9f. Przepis ust. 9a pkt 4 nie ma zastosowania, w przypadku gdy wystawienie faktury lub 

faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika. 

9g. Podatnik, o którym mowa w ust. 9a pkt 1, zostaje zarejestrowany bez konieczności 

składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem 

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał 

przed dniem zawieszenia tej działalności. 

9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym 

mowa w ust. 9 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności 

składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi 

opodatkowaną działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji 

pomimo takiego obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.  

9i. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa 

w ust. 9a pkt 4, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jako podatnika 

VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik 

wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury 

korygującej, o których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło 

bez wiedzy podatnika.> 

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, u których następnie sprzedaż 

została zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub którzy następnie zgłosili, że 

będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, 

pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. 

<10a. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w składanych przez 6 kolejnych 

miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 

3, podatnik wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku. 

10b. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli ze złożonych wyjaśnień w związku z 

okolicznościami wskazanymi w ust. 10a wynika, że brak wykazanej w deklaracjach 

sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej 

działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż 

zwolniona od podatku. 

10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako 

podatnika VAT czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, 

jeżeli podatnik wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż 

zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności 

gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od 

podatku.> 

11. (uchylony). 

12. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest 

obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od 

dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje 
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wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 

13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 476). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana 

zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. 

13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, 

czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 

Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes 

prawny w złożeniu wniosku. 

14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu drogowego, 

polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadającego siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z 

którego świadczy te usługi, na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo 

zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, 

naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania kopii potwierdzenia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w liczbie wskazanej we 

wniosku. 

 

Art. 97. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako 

podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej 

wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia 

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa 

w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż 

wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, u 

których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości 

określonej w art. 10 ust. 6. 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, 

innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy: 

1) nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich 

import usług; 

2) świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od 

wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, 

zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. 

3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela 

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z 

ust. 1, jako podatnika VAT UE. 
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5. - 8. (uchylony). 

9. Naczelnik urzędu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podmiotu, o którym mowa w 

ust. 1-3, jako podatnika VAT UE. 

10. Podmioty, o których mowa w ust. 1-3, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które 

uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, podając numer, pod którym są zidentyfikowane 

na potrzeby podatku, przy: 

1) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

2) dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

3) świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku 

od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, 

zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, 

4) nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu 

importu usług 

- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym 

kodem PL. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE 

wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 3, podmiot ten jest obowiązany na 

piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia 

rejestracyjnego; zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej 

okoliczności. 

14. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 13, stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego 

podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE. 

[15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, nie złoży za 6 kolejnych miesięcy 

lub 2 kolejne kwartały deklaracji podatkowej, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z 

urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyższym.] 

<15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1–3, złoży za 3 kolejne miesiące 

lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie 

wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, 

naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako 

podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.> 

<15a. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1–3, 

przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których 

mowa w art. 100, pomimo istnienia takiego obowiązku.> 

[16. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 

9, jest równoznaczne z wykreśleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE.] 

<16. Wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o którym mowa w art. 96 

ust. 6 i 8–9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. 

Przepisy art. 96 ust. 9g9i stosuje się odpowiednio.> 

17. Naczelnik urzędu skarbowego lub wyznaczona przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych jednostka organizacyjna, na wniosek zainteresowanego, potwierdza 
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zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych 

na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju albo informuje o braku 

takiego potwierdzenia. Zainteresowanym może być podatnik, o którym mowa w art. 15, 

lub osoba prawna, która nie jest takim podatnikiem, mający interes prawny w uzyskaniu 

potwierdzenia. 

18. Wniosek, o którym mowa w ust. 17, składa się na piśmie, faksem lub telefonicznie albo 

pocztą elektroniczną. 

19. (uchylony). 

20. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznaczy, w drodze rozporządzenia, 

jednostkę organizacyjną do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania 

określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium 

państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego 

potwierdzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tych 

sprawach. 

<21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, 

wyznaczyć organ podatkowy właściwy w sprawach rejestrowania podatników 

dokonujących pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego 

wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz określić terytorialny zasięg jego działania, 

uwzględniając konieczność usprawnienia weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym oraz wymiany informacji między organami podatkowymi.> 

 

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 
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kwotę, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej 1% wartości ich sprzedaży bez kwoty 

podatku, z zastrzeżeniem ust. 3c.] 

<3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, 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.  

3a. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do podatników: 

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT 

czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana 

została rejestracja lub 

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 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.> 

3b. Za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, nie uznaje się 

dostawy towarów, o których mowa w poz. 10 tego załącznika, jeżeli: 

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do 

standardowych zbiorników pojazdów; 

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

3c. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do 

ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę, o której mowa w ust. 3a, podatnicy, o 

których mowa w ust. 2 i 3, są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy 

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 

1) w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w 

pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty 

nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest 

składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu 

kwartału; 

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie 

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

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

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

deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 

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

deklaracji. 

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

podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po 

kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwot powodujące utratę prawa do 

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



- 37 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 

pkt 25, składają deklaracje podatkowe 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, a w przypadku gdy przekroczenie 

tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy 

miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

po drugim miesiącu kwartału; 

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli 

przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.> 

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, 

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; 

5) okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku 

z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest 

obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. 

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i 

osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 2, lub którzy skorzystali z możliwości wymienionej w art. 10 ust. 6, są 

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 
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dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

8a. W przypadku podatnika wymienionego w art. 15, innego niż zarejestrowany jako podatnik 

VAT czynny, który ustanowił przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d 

ust. 1, deklaracje podatkowe składa we własnym imieniu na jego rzecz przedstawiciel 

podatkowy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

każdym kolejnym miesiącu. 

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 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. 

11a.  W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 

ust. 5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu celnego właściwemu w 

sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za 

okresy miesięczne, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

powstał obowiązek ich zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 17a, deklarację 

składa płatnik. 

<11b. Deklaracje, o których mowa w ust. 1–3, 3c–6, 8–9 i 11a, składa się wyłącznie 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

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

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

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

kontroli skarbowej określi je w innej wysokości. 

13. (uchylony). 

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

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

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

umożliwienia rozliczenia podatku. 

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

wzór deklaracji podatkowej, o której mowa w ust. 8a, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu 

umożliwienia przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na 
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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. 

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

wzór deklaracji, o której mowa w ust. 11a, wraz z objaśnieniami co do sposobu 

prawidłowego jej wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia 

rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w 

art. 103 ust. 5a, w tym również przez płatnika, uwzględniając specyfikę wykonywania 

czynności, których dotyczy ta deklaracja. 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 

 

Art. 100. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są 

obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych: 

1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do 

których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości 

dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na 

potrzeby podatku od wartości dodanej, 

2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 

11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na 

potrzeby podatku od wartości dodanej, 

3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od 

wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, 

zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, 

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości 

dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na 

potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od 

wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do 

zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca 

- zwane dalej "informacjami podsumowującymi". 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których mowa 

w art. 9 ust. 1, stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami w 

rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE. 

[3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.] 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o 

których mowa w ust. 1.> 

[4. Informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. 

dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z 

tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one: 

1) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych 

transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w 

żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250 000 zł; 

2) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, 

bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł; 

3) transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

5. Składający informacje podsumowujące za okresy kwartalne, u których: 

1) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, bez podatku od 

wartości dodanej, przekroczyła w danym kwartale kwotę 250 000 zł lub 

2) całkowita wartość transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, bez podatku, 

przekroczyła w danym kwartale kwotę 50 000 zł 

- są obowiązani do składania informacji podsumowujących za okresy miesięczne, z 

uwzględnieniem ust. 6. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informacje podsumowujące za poszczególne 

miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, są składane w terminie do 15. 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono odpowiednio kwotę 

250 000 zł lub 50 000 zł, z tym że jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu 

kwartału, składana jest jedna informacja podsumowująca za ten kwartał. 

7. Informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, o którym mowa w ust. 3-6.] 

8. Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane: 

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz 

jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez 

naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował dla 

transakcji, o których mowa w ust. 1; 

2) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych 

nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości 

dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub 

usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej; 

3) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych 

nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości 

dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany 

dla podatku od wartości dodanej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2; 

4) łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, łączną wartość 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również łączną wartość dostawy 
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towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, łączną wartość świadczonych usług, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów. 

9. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 136, informacja podsumowująca powinna 

dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach 

wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych. 

10. Na potrzeby ust. 1 pkt 4 zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej na 

terytorium państwa członkowskiego, na którym, zgodnie z art. 28b, ma miejsce 

świadczenie usług, jest usługobiorca, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 15, będący 

usługodawcą nie posiada na terytorium tego państwa członkowskiego: 

1) siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

2) siedziby działalności gospodarczej, posiada natomiast na tym terytorium stałe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym to stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej usługodawcy, jeżeli usługodawca posiada takie inne miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej na tym terytorium, nie uczestniczy w tych 

transakcjach. 

[11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w 

ust. 3 i 4, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a 

ust. 1-3 i 8 stosuje się odpowiednio.] 

<11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym 

mowa w ust. 3, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy 

art. 19a ust. 1–3 i 8 stosuje się odpowiednio.> 

12. Przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18d ust. 1, składa, za okresy 

miesięczne, informacje podsumowujące zawierające zbiorcze informacje o dokonanych 

wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, do rozliczenia których został 

upoważniony. 

 

[Art. 101. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących 

podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie 

korektę błędnej informacji podsumowującej.] 

 

<Art. 101. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji 

podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany 

złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.> 

 

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 
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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.] 

<2. Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

dokonania transakcji.> 

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.] 

<4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji 

podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie 

korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

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. 

 

Art. 103. 

1. Podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 

25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na 

rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 1a-4 oraz art. 33 i art. 33b. 

1a. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, 

[na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1] <na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1 lub ust. 5 pkt 1>, 

powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za 

pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim 

miesiącu kwartału. 

2. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani, bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 
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25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na 

rachunek urzędu skarbowego, [z zastrzeżeniem ust. 2a-2g, 3 i 4 oraz art. 33] <z 

zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 33>. 

[2a. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3, inni niż mali podatnicy, są obowiązani, bez 

wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do wpłacania zaliczek na podatek za pierwszy 

oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania 

podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał - w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest 

wpłacana zaliczka. 

2b. Kwotę należnego zobowiązania podatkowego przyjmuje się za zerową, jeżeli w wyniku 

rozliczenia za dany kwartał, zobowiązanie takie nie wystąpi lub jeżeli z rozliczenia tego 

będzie wynikała kwota zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w 

art. 87 ust. 1. 

2c. W przypadku podatników, u których w poprzednim kwartale należne zobowiązanie 

podatkowe było zerowe w rozumieniu ust. 2b, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek 

na podatek. Podatnik może wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który jest wpłacana zaliczka na podatek. 

2d. Przepisy ust. 2a-2c stosuje się odpowiednio do podatników: 

1) rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w 

art. 5, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży przekroczy, w proporcji 

do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty określone w art. 2 pkt 25, z 

tym że w kwartale, w którym podatnik rozpoczął wykonywanie działalności 

gospodarczej, nie powstaje obowiązek wpłacania zaliczek; 

2) którzy w trakcie roku podatkowego przekroczą kwoty, o których mowa w art. 2 pkt 25, a 

w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

czynności określonych w art. 5 - kwoty określone zgodnie z pkt 1, z tym że wpłata 

zaliczek obowiązuje od kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło to 

przekroczenie. 

2e. Podatnicy rozpoczynający dokonywanie rozliczeń za okresy kwartalne, którzy w 

poprzednim kwartale rozliczali się za okresy miesięczne - zaliczki, o których mowa w ust. 

2a, wpłacają w pierwszym kwartale, za który będą się rozliczać za okresy kwartalne, w 

wysokości: 

1) za pierwszy miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego 

za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne, 

2) za drugi miesiąc tego kwartału - w wysokości należnego zobowiązania podatkowego za 

drugi miesiąc ostatniego kwartału, w którym rozliczali się za okresy miesięczne 

- przy czym przepis ust. 2c stosuje się odpowiednio. 

2f. Podatnicy, o których mowa w ust. 2a-2e, mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego 

rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego 

zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie należy złożyć najpóźniej z 

chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą 
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ustalane w wysokości określonej w zdaniu pierwszym, jednak nie później niż z upływem 

terminu do jej zapłaty. 

2g. Podatnik może zrezygnować z metody obliczania zaliczek, o której mowa w ust. 2f, nie 

wcześniej niż po upływie dwóch kwartałów. Za rezygnację z tej metody obliczania 

wysokości zaliczek uznaje się wpłacenie zaliczki za pierwszy miesiąc kwartału w wysokości 

obliczonej zgodnie z ust. 2a.] 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania 

naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od 

dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych 

środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany 

zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę 

zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na 

terytorium kraju. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, podatnicy są obowiązani przedłożyć 

naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych 

środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie 

środka transportu przez podatnika. 

5a.  W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w 

załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których 

wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, podatnik jest obowiązany, bez wezwania 

naczelnika urzędu celnego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek izby 

celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego: 

1) w terminie 5 dni od dnia, w którym towary te zostały wprowadzone do określonego we 

właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych - jeżeli towary są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym; 

2) w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa 

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego; 

3) z chwilą przemieszczenia tych towarów na terytorium kraju - jeżeli towary są 

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o 

podatku akcyzowym. 

5b.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5a pkt 3, obliczenie i wpłacenie kwoty podatku 

może nastąpić w terminie 5 dni od otrzymania towarów na terytorium kraju, jeżeli 

podatnik, najpóźniej na 3 dni robocze przed przemieszczeniem towarów na terytorium 

kraju, złoży do naczelnika urzędu celnego właściwego w sprawie rozliczania podatku 

akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa 

w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

5c.  Przepisy ust. 5a pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli podatek jest pobierany przez 

płatnika. 
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5d.  Organem właściwym w zakresie zobowiązań z tytułu kwot podatku, o których mowa w 

ust. 5a, jest organ podatkowy właściwy w sprawie rozliczania podatku akcyzowego. 

6. (uchylony). 

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

informacji, o której mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej 

identyfikacji środka transportu, w tym jego przebieg oraz datę pierwszego dopuszczenia do 

użytku. 

 

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 

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, 
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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 12-21 

załącznika nr 13 do ustawy, 

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

załącznika nr 13 do ustawy.] 

<3) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 1–9 i 12–

24 załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione następujące warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

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

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, na dzień 

dokonania tej dostawy 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, 

c) podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości 

zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub> 

<4) jeżeli w związku z dokonaniem dostawy towarów wymienionych w poz. 10 i 11 

załącznika nr 13 do ustawy łącznie były spełnione następujące warunki: 

a) podmiot dokonujący dostawy tych towarów na dzień dokonania tej dostawy był 

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

b) wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, na dzień 

dokonania tej dostawy 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 10 000 000 zł, 

c) podmiot dokonujący dostawy tych towarów posiadał na dzień poprzedzający 

dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności 

gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów, 

d) podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy tych towarów, dokonał w całości 

zapłaty za towary na rachunek, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4.> 

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 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. 



- 47 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej.] 

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

ustawy, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) nie posiada zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, 

2) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania 

upadłościowego lub w trakcie likwidacji, 

3) w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do 

ustawy – posiada koncesje wymagane w wykonywaniu działalności 

gospodarczej, 

4) upoważnił bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, której jest członkiem, prowadzące rachunek, 

wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na który dokonywana jest zapłata 

z tytułu dostawy tych towarów, do przekazywania organom podatkowym lub 

organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach 

dokonywanych na tym rachunku 

– 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. Spełnienie warunków 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 oraz upoważnienie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 4.> 

<1b. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce sporządzenia upoważnienia; 

2) dane identyfikujące podmiot udzielający upoważnienia; 

3) nazwę oraz adres siedziby banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

4) treść oświadczenia upoważnienia; 

5) datę, od której podmiot, o którym mowa w ust. 1, upoważnił bank albo 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową; 

6) oświadczenie, że na rachunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest dokonywana 

zapłata z tytułu dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy; 

7) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego podmiot, o którym mowa 

w ust. 1, przekazuje upoważnienie; 

8) potwierdzenie przyjęcia upoważnienia przez bank albo spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową. 
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1c. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, po złożeniu 

kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

przekazuje upoważnienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 

7 dni od dnia jego udzielenia. 

1d. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przez podmiot, 

o którym mowa w ust. 1, bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są 

obowiązani do powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla tego 

podmiotu, o cofnięciu upoważnienia, najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia 

otrzymania oświadczenia o cofnięciu upoważnienia. 

1e. Oświadczenie o cofnięciu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinno 

zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia o cofnięciu upoważnienia; 

2) dane identyfikujące podmiot cofający upoważnienie; 

3) nazwę oraz adres siedziby banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, do których składane jest oświadczenie o cofnięciu upoważnienia; 

4) treść oświadczenia o cofnięciu upoważnienia; 

5) datę, od której następuje cofnięcie upoważnienia; 

6) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego powinno być przekazane 

oświadczenie o cofnięciu upoważnienia. 

1f. Cofnięcie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie może dotyczyć okresu, w 

którym podmiot, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym 

mowa w art. 105c ust. 1. Cofnięcie upoważnienia za ten okres nie wywołuje skutków 

prawnych. 

1g. W przypadku zmiany naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, o 

którym mowa w ust. 1, w sprawach, o których mowa w ust. 1–1e, 2–10 i 11a oraz 

art. 105c, naczelnik urzędu skarbowego właściwy przed zmianą właściwości 

powiadamia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od 

dnia zmiany właściwości, bank albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, 

który naczelnik urzędu skarbowego jest właściwy dla tego podmiotu po zmianie. 

1h. W przypadku gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej podmiot, o którym mowa w ust. 

1, będzie w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w 

trakcie likwidacji, podmiot ten niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia otwarcia tych postępowań albo likwidacji, zawiadamia o tym 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 

1i. W przypadku gdy po złożeniu kaucji gwarancyjnej koncesja, o której mowa w ust. 1 

pkt 3, wygaśnie albo zostanie cofnięta, podmiot, o którym mowa w ust. 1, 

dokonujący dostaw towarów, o których mowa w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do 

ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

wygaśnięcia albo cofnięcia koncesji, zawiadamia o tym właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego.> 
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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: 

1) 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 

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 więcej 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 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 upoważnienia, 
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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, licząc od dnia złożenia kaucji gwarancyjnej. 

<4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do przedłużenia terminu ważności 

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, 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 12-21 

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. 

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: 
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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.] 

<3) złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej w przypadku usunięcia podmiotu 

z wykazu na podstawie art. 105c ust. 5, ust. 9 pkt 2–4 lub ust. 9a–9c, jeżeli został 

on złożony po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym podmiot składający 

kaucję gwarancyjną został usunięty z wykazu.> 

9. 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 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. 
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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. 

<11a. Bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, są obowiązane na wniosek organu podatkowego lub organu kontroli 

skarbowej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania wniosku, przekazywać tym organom informacje o wszystkich 

transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 

11b. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 11a, następuje nieodpłatnie. 

11c. Informacje, o których mowa w ust. 11a, mogą być przekazane za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych zapisanych w 

edytowalnej formie elektronicznej.> 

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. 

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

rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wzór 

oświadczenia o cofnięciu upoważnienia, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

skutecznego uzyskiwania przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej 

informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4, oraz zapewnienie kompletności elementów, jakie powinno zawierać 

upoważnienie oraz oświadczenie o cofnięciu upoważnienia.> 

 

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

finansów publicznych. 

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

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

wykazu następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną: 

1) imiona i nazwisko lub nazwę; 

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

3) wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej[.] <;> 

<4) numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4.> 

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: 

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 

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: 

1) 3 000 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 

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: 

a) 200 000 zł - w przypadku dostawy towarów wymienionych w poz. 1-9 i 12-21 

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. 

<9a. W przypadku stwierdzenia, że podmiot, o którym mowa w art. 105b ust. 1, jest w 

trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie 

likwidacji, naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o 

którym mowa w ust. 1. 

9b. W przypadku stwierdzenia, że podmiotowi, o którym mowa w art. 105b ust. 1, 

dokonującemu dostaw towarów wymienionych w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do 

ustawy cofnięto koncesję wymaganą w wykonywaniu działalności gospodarczej w 

związku z dostawą tych towarów albo koncesja ta wygasła, naczelnik urzędu 

skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa w ust. 1. 

9c. W przypadku cofnięcia upoważnienia, o którym mowa w art. 105b ust. 1 pkt 4, lub 

stwierdzenia, że bank mający siedzibę na terytorium kraju albo spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa prowadzące rachunek wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym nie zostały upoważnione przez podmiot, o którym mowa w art. 

105b ust. 1, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli 

skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku, 

naczelnik urzędu skarbowego z urzędu usuwa ten podmiot z wykazu, o którym mowa 

w ust. 1. 

9d. W przypadkach, o których mowa w ust. 9a–9c, wydaje się postanowienie, na które 

nie przysługuje zażalenie.> 

[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.] 

<10. W przypadku podmiotów usuniętych z wykazu na podstawie ust. 5, ust. 9 pkt 2–4 

lub ust. 9a–9c, zwrotu kaucji gwarancyjnej dokonuje się w terminie i na zasadach 

określonych w art. 105b ust. 6–10 i ust. 11 pkt 2.> 
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Art. 106e. 

1. Faktura powinna zawierać: 

1) datę wystawienia; 

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny 

identyfikuje fakturę; 

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy; 

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z 

zastrzeżeniem pkt 24 lit. a; 

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub 

usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b; 

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę 

otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona 

i różni się od daty wystawienia faktury; 

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; 

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług; 

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

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu 

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

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez 

kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 

12) stawkę podatku; 

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi 

stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku; 

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

poszczególnych stawek podatku; 

15) kwotę należności ogółem; 

[16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których 

obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1 - wyrazy 

"metoda kasowa";] 

<16) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:  

a) obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 

ust. 1, lub  

b) w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin 

powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części 

zapłaty 

– wyrazy „metoda kasowa”;> 

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

18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do 

rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze 

jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy "odwrotne obciążenie"; 
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19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na 

podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 

82 ust. 3 - wskazanie: 

a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego 

podatnik stosuje zwolnienie od podatku, 

b) przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów 

lub takie świadczenie usług, lub 

c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie 

usług korzysta ze zwolnienia; 

20) w przypadku, o którym mowa w art. 106c - nazwę i adres organu egzekucyjnego lub 

imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla 

podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres; 

21) w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego 

przedstawiciela podatkowego - nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela 

podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na 

potrzeby podatku; 

22) w przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki 

transportu - datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz: 

a) przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

lit. a, 

b) liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku 

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

powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c; 

23) w przypadku faktur wystawianych przez drugiego w kolejności podatnika, o którym 

mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej 

(procedurze uproszczonej) - dane określone w art. 136; 

24) w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3: 

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

poprzedzony kodem PL, 

b) numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, 

zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej 

właściwy dla tego państwa członkowskiego. 

2. W przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi 

zgodnie z art. 119 ust. 1 kwota marży, faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 

pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także 

wyrazy "procedura marży dla biur podróży". 

3. W przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i 

antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 marża, 

faktura - w zakresie danych określonych w ust. 1 pkt 1-17 - powinna zawierać wyłącznie 

dane określone w ust. 1 pkt 1-8 i 15-17, a także odpowiednio wyrazy "procedura marży - 
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towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty 

kolekcjonerskie i antyki". 

4. Faktura nie zawiera: 

1) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do 

rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, jest nabywca towaru lub 

usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14; 

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

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

12-14. 

5. Faktura może nie zawierać: 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a - danych określonych w ust. 1 pkt 

10 i 12-14; 

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

5 i 12-14; 

3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 

euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 3 

dotyczących nabywcy i danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że 

zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku. 

6. Przepisu ust. 5 pkt 3 nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i 

sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, sprzedaży, dla której nie jest na fakturze 

podawany numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów oraz w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a. 

7. Kwotę podatku w odniesieniu do dostarczanych towarów lub świadczonych usług objętych 

daną stawką podatku podatnik może obliczyć według następującego wzoru: 

 
gdzie: 

KP - oznacza kwotę podatku, 

WB - oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką 

podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto), 

SP - oznacza stawkę podatku. 

8. W przypadku gdy podatnik oblicza kwotę podatku zgodnie z ust. 7, zamiast ceny 

jednostkowej netto podatnik może wykazywać na fakturze cenę wraz z kwotą podatku 

(cenę jednostkową brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto - wartość sprzedaży brutto. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica 

między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki 

podatku. 

10. Podatnik może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości 

poszczególnych dostarczonych towarów i wykonanych usług wykazanych w tej fakturze; 

w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania 

jednostkowych kwot podatku. 

SP

SPWB
KP






100
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11. Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej 

wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla 

przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty 

wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. 

 

<Rozdział 5 

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

 

Art. 112b. 

1. W razie stwierdzenia, że podatnik:  

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: 

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,  

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą 

od kwoty należnej, 

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne 

okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej, 

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę 

różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy 

rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego 

podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego, 

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania 

podatkowego 

– naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa odpowiednio 

wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania 

podatkowego  albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku 

naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne 

okresy rozliczeniowe. 

2. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego 

postępowania kontrolnego w przypadkach, o których mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone 

nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił 

nienależną kwotę zwrotu, 

2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania 

podatkowego 

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia 

zobowiązania podatkowego  albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, 

zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego 

za następne okresy rozliczeniowe. 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się: 
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1) jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu 

skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej 

podatnik: 

a) złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo  

b) złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku 

– oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej 

deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 

2) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy 

zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy 

podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku 

należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z: 

a) popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, 

b) nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany 

okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty 

w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po 

właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia 

kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania 

kontrolnego przez organ kontroli skarbowej; 

3) w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 112c. 

W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 

pkt 1, odpowiednio zaniżona kwota zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu 

różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do 

obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie 

kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty 

różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe, w miejsce wykazania 

kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego wpłacie na rachunek urzędu 

skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty podatku należnego o 

kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które:  

1) zostały wystawione przez podmiot nieistniejący, 

2) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych 

czynności, 

3) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla 

których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, 

4) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 

Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności 

– wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku 

naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%.> 
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Art. 113. 

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość 

sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym [kwoty 150 000 zł.] 

<kwoty 200 000 zł>. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: 

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; 

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na 

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

wyjątkiem: 

a) transakcji związanych z nieruchomościami, 

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, 

c) usług ubezpieczeniowych 

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych podlegających amortyzacji. 

3. (uchylony). 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w 

ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu 

skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w 

przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej 

wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności. 

5. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o 

której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono 

tę kwotę. 

6. – 8. (uchylony). 

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie 

roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana 

przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej 

działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1. 

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w 

proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku 

podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, 

którą przekroczono tę kwotę. 

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego 

zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym 

utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze 

zwolnienia określonego w ust. 1. 
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11a. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który 

przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub 

zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, 

o których mowa w art. 5. 

12. W przypadku gdy między podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a kontrahentem 

istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4, który wpływa na wykazywaną przez 

podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartość sprzedaży w ten sposób, że jest ona 

niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy zwolnienia od podatku, o 

którym mowa w ust. 5 i ust. 10, uwzględnia się wartość rynkową tych transakcji. 

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: 

1) dokonujących dostaw: 

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, 

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, z wyjątkiem: 

- energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), 

- wyrobów tytoniowych, 

- samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez 

podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych 

podlegających amortyzacji, 

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 10 lit. a i b, 

d) terenów budowlanych, 

e) nowych środków transportu; 

2) świadczących usługi: 

a) prawnicze, 

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i 

hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze 

sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, 

c) jubilerskie; 

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. 

14. (uchylony). 

 

Art. 146a. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia [2016 r.] <2018 r.>, z zastrzeżeniem 

art. 146f: 

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 

23%; 

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

nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 

3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 

4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 11  

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

 

Poz. 

 

 Symbol 

PKWiU 

 Nazwa towaru (grupy towarów) 

 

1-22  pominięto 

[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] 

<22a 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, 

lub w postaci proszku> 

<22aa ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, 

lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego 

w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b 

22ab 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, 

lub w postaci proszku > 

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] 

<22c 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> 

<22ca 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 

i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 

półproduktu> 

22d  24.42.11.0  Aluminium nieobrobione plastycznie 

22e  24.43.11.0  Ołów nieobrobiony plastycznie 

22f  24.43.12.0  Cynk nieobrobiony plastycznie 

22g  24.43.13.0  Cyna nieobrobiona plastycznie 
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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 

27a  24.45.11.0  Nikiel nieobrobiony plastycznie 

<27b ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół 

i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie 

odpady i złom metali nieszlachetnych> 

[28 

 

 ex 24.45.30.0 

 

 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i 

pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady 

i złom metali nieszlachetnych] 

<28 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory> 

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] 

<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, srebra i platyny, tj. niewykończone lub 

niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w 

tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym> 

29-41 

 

 pominięto 
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ZAŁĄCZNIK Nr 13  

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

UST. 1 USTAWY 

 

Poz. 

 

 Symbol 

PKWiU 

 Nazwa towaru (grupy towarów) 

 

I. Wyroby stalowe 

1-9 

 

 (pominięto) 

II. Paliwa 

10 

 

  

 

 Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu 

silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym 

 

11 

 

  

 

 Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym 

 

III. Pozostałe towary 

[12 

 

 ex 20.59.12.0 

 

 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 

preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do 

drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych] 

<12 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

12a ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 

preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej 

do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania 

danych> 

13 

 

 ex 20.59.30.0 

 

 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - 

wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

<13a ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, 

niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z 

innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch> 

[14 

 

 24.41.10.0 

 

 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 

15 

 

 ex 24.41.20.0 

 

 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku - wyłącznie złoto o próbie mniejszej niż 325 

tysięcznych 

16 

 

 24.41.30.0 

 

 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w 

postaci proszku 
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17 

 

 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 

18 

 

 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] 

<18a ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) 

18b ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie 

dyski SSD > 

19 

 

 ex 26.70.13.0 

 

 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe - wyłącznie 

cyfrowe aparaty fotograficzne 

 

20 

 

 ex 28.23.26.0 

 

 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i 

głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do 

maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

 

[21 

 

 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] 

<22 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie 

dyski SSD 

23 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie 

dyski SSD 

24 ex 59.11.23.0  Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach 

magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD> 

 

<Załącznik nr 14 

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług) 

1 bez względu na 

symbol PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 

2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542 i 

1579) 
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2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, 

przebudową lub remontem istniejących budynków) 

3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

niemieszkalnych (prace związane z budową nowych 

budynków, przebudową lub remontem istniejących 

budynków) 

4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, 

dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową 

pasów startowych 

5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg 

szynowych i kolei podziemnej 

6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów 

przesyłowych 

8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci 

rozdzielczych, włączając prace pomocnicze 

9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów 

irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, 

obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz 

stacji pomp 

10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz 

instalowaniem zbiorników septycznych 

11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych 

linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych 

linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, 

portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów 

hydrotechnicznych 

15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów 

produkcyjnych i górniczych 

16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i 

boisk sportowych 

17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych 

obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów 

budowlanych 

19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę,  

z wyłączeniem robót ziemnych 
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20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i 

wykopów oraz przemieszczaniem ziemi 

21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń 

geologiczno-inżynierskich 

22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych 

służących bezpieczeństwu 

23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji 

elektrycznych 

24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-

kanalizacyjnych i odwadniających 

25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 

31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem 

ścian 

33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, 

marmurem, granitem lub łupkiem 

34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian 

(włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 

35 43.34.10.0 Roboty malarskie 

36 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych 

wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych 

39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac 

dekarskich 

41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych 

42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem 

rusztowań 

43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie 

pali 

44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 

45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 
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46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i 

kamienia 

47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji 

z elementów prefabrykowanych 

48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych 

specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych> 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. O ZASADACH EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI 

PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW (Dz. U. z 2016 r. poz. 476) 

 

Art. 15. 

1. Dane zgromadzone w CRP KEP oraz zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 13 ust. 

1, są objęte tajemnicą skarbową. 

1a. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej, o której mowa w ust. 1, są obowiązane: 

1)   osoby wymienione w art. 294 § 1 pkt 1, 4 i 5 Ordynacji podatkowej; 

2)   sędziowie i asesorzy sądowi; 

3)   pracownicy organów pośredniczących w składaniu zgłoszeń identyfikacyjnych i 

aktualizacyjnych; 

4)   organy wymienione w art. 14a i pracownicy urzędów obsługujących te organy. 

1b. [Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, numer 

identyfikacyjny REGON oraz dane przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP 

KEP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników Składek.] 

<Tajemnicą skarbową nie są objęte dane z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, 

numer identyfikacyjny REGON, numer rachunku, o którym mowa w art. 105b ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz dane 

przekazane na podstawie art. 14 ust. 3a i 3b przez CRP KEP za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej i do Centralnego Rejestru Płatników Składek.> W przypadku 

osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i wykonujących działalność gospodarczą również nie są objęte tajemnicą 

skarbową dane: nazwa (firma), adresy, pod którymi jest wykonywana działalność 

gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności, oraz przedmiot 

wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów 

klasyfikacyjnych. 

2. Dane zgromadzone w CRP KEP udostępnia się wyłącznie: 
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1)   sądom, prokuratorom, organom podatkowym, organom celnym, przedstawicielom 

Najwyższej Izby Kontroli, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i 

Żandarmerii Wojskowej - w związku z prowadzonym postępowaniem; 

1a)  Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

1b)  (uchylony); 

1c)  komornikom sądowym i organom egzekucyjnym wymienionym w odrębnych 

przepisach - w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym; 

2)   naczelnym i centralnym organom administracji rządowej - w związku z 

postępowaniem w sprawie udzielenia koncesji bądź zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej; 

3)   podatnikowi - w zakresie dotyczącym jego numeru; 

4)   służbom statystyki publicznej w zakresie i dla potrzeb wynikających z przepisów o 

statystyce publicznej; 

5)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych - do realizacji zadań i celów określonych w odrębnych 

ustawach; 

6)   (uchylony); 

7)   organom prowadzącym urzędowe rejestry na podstawie odrębnych przepisów, na 

wniosek zawierający dane niezbędne do identyfikacji podmiotów, o których mowa w 

art. 2, w zakresie NIP, w związku z realizacją ich zadań ustawowych. 

2a. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy sytuacji, gdy 

podmiot, o którym w ust. 2, występuje o udostępnienie wyłącznie danych, o których mowa 

w art. 14 ust. 4. 

2b. Obowiązek udostępniania danych zgromadzonych w CRP KEP nie dotyczy danych 

objętych treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz danych uzupełniających, o 

których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej i w art. 43 ust. 5b pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych. 

2c. CRP KEP udostępnia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informację o 

nadanym podmiotowi NIP lub o jego unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu 

krajowemu rejestrowi urzędowemu podmiotów gospodarki narodowej i Centralnemu 

Rejestrowi Płatników Składek. 

3. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane przez ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz naczelników urzędów skarbowych podmiotom, o których 

mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Dane zgromadzone w CRP KEP są udostępniane podmiotom, o których mowa w ust. 2 pkt 

1c i 3, wyłącznie przez naczelnika urzędu skarbowego. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 613, z późn. zm.) 

 

<Art. 56ba. 

Przepisu art. 56b nie stosuje się do zaległości w podatku od towarów i usług, 

w przypadku gdy ustala się dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa 

w art. 112b lub art. 112c ustawy o podatku od towarów i usług.> 

 

Art. 73. 

§ 1. Nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem: 

1)   zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; 

2)   pobrania przez płatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej; 

3)   zapłaty przez płatnika lub inkasenta należności wynikającej z decyzji o jego 

odpowiedzialności podatkowej, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub 

w wysokości większej od należnej; 

4)   wpłacenia przez płatnika lub inkasenta podatku w wysokości większej od wysokości 

pobranego podatku; 

5)   zapłaty przez osobę trzecią lub spadkobiercę należności wynikającej z decyzji o 

odpowiedzialności podatkowej lub decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 

podatkowego spadkodawcy, jeżeli należność ta została określona nienależnie lub w 

wysokości większej od należnej. 

6)   (uchylony) 

§ 2. Nadpłata powstaje z dniem złożenia: 

1)   zeznania rocznego - dla podatników podatku dochodowego; 

1a)  złożenia deklaracji rocznej - dla podatników specjalnego podatku 

węglowodorowego; 

2)   deklaracji podatku akcyzowego - dla podatników podatku akcyzowego; 

3)   deklaracji o wpłatach z zysku za rok obrotowy - dla jednoosobowych spółek Skarbu 

Państwa i przedsiębiorstw państwowych; 

[4)  deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług - dla podatników podatku od 

towarów i usług dokonujących wpłat zaliczki na ten podatek.] 

 

Art. 77. 

§ 1. Nadpłata podlega zwrotowi w terminie: 

1)  30 dni od dnia wydania nowej decyzji - jeżeli nadpłata powstała w związku z 

uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji; 

2)   30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub określającej wysokość 

nadpłaty; 

3)   30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności 

decyzji - jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie 

wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji; 

4)   30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74; 
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4a)  30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji 

sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w 

całości lub w części akt normatywny, jeżeli wniosek, o którym mowa w art. 74, 

został złożony przed terminem wejścia w życie orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

5)   3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 

1-3, z zastrzeżeniem § 2; 

6)   2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze: 

a)  skorygowanym zeznaniem (deklaracją) - w przypadkach, o których mowa w art. 

75 § 3, 

b)  skorygowanym zeznaniem (deklaracją) i z umową spółki aktualną na dzień 

rozwiązania spółki - w przypadku, o którym mowa w art. 75 § 3a 

- lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub 

deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2; 

[7)   30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której mowa w art. 73 § 2 pkt 4.] 

§ 2. W przypadku skorygowania deklaracji: 

1)   w trybie określonym w art. 274 § 1 pkt 1 - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 

miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu; 

2)   przez podatnika - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej 

skorygowania. 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. W przypadku niewydania nowej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia uchylenia albo 

stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy lub od dnia doręczenia organowi 

podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego 

prawomocności, uchylającego decyzję albo stwierdzającego jej nieważność, nadpłata 

stanowiąca kwotę wpłaconą na podstawie decyzji uchylonej albo decyzji, której 

nieważność stwierdzono, podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki. 

 

Art. 78. 

§ 1. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, o 

których mowa w art. 56 § 1, pobieranych od zaległości podatkowych. 

§ 2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w 

postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają oprocentowaniu. 

§ 3. Oprocentowanie przysługuje: 

1)   w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 1 i 3 - od dnia powstania nadpłaty, a 

jeżeli organ podatkowy nie przyczynił się do powstania przesłanki zmiany lub 

uchylenia decyzji, a nadpłata nie została zwrócona w terminie - od dnia wydania 

decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji; 

2)   (uchylony); 
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3)   w przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 2 i pkt 6 - od dnia złożenia wniosku 

o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją): 

a)  jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji 

stwierdzającej nadpłatę, 

b)  jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy 

od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w 

wydaniu decyzji przyczynił się podatnik, płatnik lub inkasent, 

c)  jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 

6, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik, płatnik 

lub inkasent; 

4)   w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 5 i § 2 - od dnia powstania nadpłaty, 

jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania 

lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1-3, lub od dnia skorygowania 

zeznania lub deklaracji w trybie art. 274 lub art. 274a; 

[5)   w przypadku przewidzianym w art. 77 § 1 pkt 7 - od dnia powstania nadpłaty, jeżeli 

nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji, o której 

mowa w art. 73 § 2 pkt 4, lub od dnia skorygowania deklaracji w trybie art. 274 lub 

art. 274a.] 

§ 4. Oprocentowanie z tytułu nadpłaty przysługuje do dnia zwrotu nadpłaty, zaliczenia jej na 

poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o 

zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem § 5 

pkt 2. 

§ 5. W przypadkach przewidzianych w art. 77 § 1 pkt 4 i 4a oprocentowanie przysługuje za 

okres: 

1)   od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu - pod warunkiem złożenia przez 

podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji 

orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w 

części akt normatywny; 

2)   od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału 

Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym 

uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny - jeżeli wniosek o 

zwrot nadpłaty został złożony po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części ten akt. 

 

<Art. 117c. 

Pełnomocnik, o którym mowa w art. 96 ust. 4b ustawy o podatku od towarów i usług, 

odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe 
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podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, na zasadach określonych w 

przepisach o podatku od towarów i usług. Przepisu art. 107 § 2 nie stosuje się.> 

 

Art. 118. 

[§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od końca 

roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 117b § 1 - jeżeli od końca roku kalendarzowego, w 

którym miała miejsce dostawa towarów, upłynęły 3 lata.] 

<§ 1. Nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, jeżeli od 

końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 

lat, a w przypadku, o którym mowa: 

1) w art. 117b § 1 – jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce 

dostawa towarów, upłynęły 3 lata; 

2) w art. 117c – jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6- 

miesięczny okres od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT 

czynnego, upłynęły 3 lata.> 

§ 2. Przedawnienie zobowiązania wynikającego z decyzji, o której mowa w § 1, następuje po 

upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym została doręczona decyzja o 

odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Przepisy art. 70 § 2 pkt 1, § 3 i 4 stosuje 

się odpowiednio, z tym że termin biegu przedawnienia po jego przerwaniu wynosi 3 lata. 

 

Art. 133. 

[§ 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca 

prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110-117b, która z uwagi na swój 

interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której czynność organu 

podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego 

dotyczy.] 

<§ 1. Stroną w postępowaniu podatkowym jest podatnik, płatnik, inkasent lub ich 

następca prawny, a także osoba trzecia, o której mowa w art. 110–117c, która z 

uwagi na swój interes prawny żąda czynności organu podatkowego, do której 

czynność organu podatkowego się odnosi lub której interesu prawnego działanie 

organu podatkowego dotyczy.> 

§ 2. Stroną w postępowaniu podatkowym może być również osoba fizyczna, osoba prawna 

lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej inna niż wymieniona w § 1, 

jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego przed powstaniem obowiązku 

podatkowego ciążą na niej szczególne obowiązki lub zamierza skorzystać z uprawnień 

wynikających z tego prawa. 

§ 2a. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawach dotyczących zwrotu podatku od 

towarów i usług może być wspólnik spółki wymienionej w art. 115 § 1, uprawniony na 

podstawie przepisów o podatku od towarów i usług do otrzymania zwrotu podatku. 
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§ 2b. Stroną w postępowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zakresie 

zobowiązań byłej spółki cywilnej może być osoba, która była wspólnikiem spółki 

cywilnej w chwili rozwiązania spółki. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w art. 92 § 3, jedną stroną postępowania są małżonkowie i 

każdy z nich jest uprawniony do działania w imieniu obojga. 

 

Art. 274c. 

§ 1. Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, 

może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą: 

1)   przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u 

podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności; 

2)   przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 

nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego 

w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 

193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu 

programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 1a. Z czynności sprawdzających u kontrahenta podatnika sporządza się protokół. 

§ 1b. Czynności określone w § 1 pkt 2 kontrahent podatnika jest obowiązany wykonać na 

własny koszt. 

<§ 1c. Przepisy § 1–1b stosuje się także do podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej 

samej usługi będących zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział 

pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi. W takim 

przypadku żądanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć wyłącznie dokumentów 

związanych z tą dostawą towaru lub tym świadczeniem usługi.> 

§ 2. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce wykonywania działalności kontrahenta 

podatnika znajdują się poza obszarem działania organu prowadzącego postępowanie lub 

kontrolę, czynności sprawdzających, o których mowa w § 1, na zlecenie tego organu 

może także dokonać organ właściwy miejscowo. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 186, z późn. zm.) 

 

Art. 9. 

§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo 

wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu 

zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, 

poleca jej wykonanie takiego czynu. 
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§ 2. Każdy ze współsprawców wykonujących czyn zabroniony odpowiada w granicach swej 

umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych sprawców; 

okoliczność osobistą, wyłączającą lub łagodzącą albo zaostrzającą odpowiedzialność, 

która nie stanowi znamienia czynu zabronionego, uwzględnia się tylko co do sprawcy, 

którego ona dotyczy. 

[§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także 

ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub 

faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności 

finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej 

osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.] 

<§ 3. Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, 

także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub 

faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności 

finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej.> 

 

Art. 37. 

§ 1. Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca: 

1)   popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności 

publicznoprawnej dużej wartości albo popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a 

wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża; 

<1a) popełnia przestępstwo skarbowe określone w art. 62 § 2, a kwota podatku 

wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest dużej 

wartości;> 

2)   uczynił sobie z popełniania przestępstw skarbowych stałe źródło dochodu; 

3)   popełnia dwa albo więcej przestępstw skarbowych, zanim zapadł pierwszy wyrok, 

chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z nich i każdy z tych czynów 

wyczerpuje znamiona przestępstwa skarbowego określonego w tym samym 

przepisie, a odstępy czasu pomiędzy nimi nie są długie; 

4)   skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności lub karę 

ograniczenia wolności albo karę grzywny, w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 

miesięcy kary pozbawienia wolności lub 6 miesięcy kary ograniczenia wolności albo 

po uiszczeniu grzywny wynoszącej co najmniej 120 stawek dziennych popełnia 

umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju; 

5)   popełnia przestępstwo skarbowe, działając w zorganizowanej grupie albo w związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa skarbowego; 

6)   popełnia przestępstwo skarbowe, używając przemocy lub grożąc natychmiastowym 

jej użyciem albo działając wspólnie z inną osobą, która używa przemocy lub grozi 

natychmiastowym jej użyciem; 

7)   przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia 

doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo 

skarbowe. 
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§ 2. Przepisów § 1 pkt 1 i 3 nie stosuje się, jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym 

nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, a wymagalna należność została w 

całości uiszczona przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji. 

<§ 2a. Przepisu § 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli wymagalna należność została w całości 

uiszczona przed zamknięciem przewodu sądowego w pierwszej instancji.> 

§ 3. Przepisu § 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli sprawca odstąpił od udziału w zorganizowanej 

grupie lub związku i ujawniając przed organem ścigania istotne okoliczności 

zamierzonego przestępstwa skarbowego, zapobiegł jego popełnieniu. 

§ 4. W wypadkach określonych w § 1 pkt 3 sąd orzeka tylko jeden raz karę za wszystkie 

zbiegające się przestępstwa skarbowe na podstawie przepisu, którego znamiona każde z 

nich wyczerpuje, w granicach określonych w art. 38 § 1 lub 2. 

 

Art. 38. 

§ 1. Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności: 

1)   do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest 

zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wyłącza 

wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo; 

2)   do roku albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest 

zagrożone tylko karą grzywny przekraczającą 360 stawek dziennych, co nie wyłącza 

wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo; 

[3)   przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości nie niższej niż 1 

miesiąc do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie 

wyłącza wymierzenia z takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to 

przestępstwo obok kary pozbawienia wolności.] 

<3) przewidzianą za przypisane przestępstwo skarbowe w wysokości powyżej dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 1 miesiąc do górnej granicy 

ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, co nie wyłącza wymierzenia z 

takim samym obostrzeniem także kary grzywny grożącej za to przestępstwo 

obok kary pozbawienia wolności.> 

§ 2. [Stosując nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności w 

wysokości nie niższej niż 3 miesiące do górnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego podwójnie, co nie wyłącza wymierzenia w wysokości do górnej granicy 

ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę także kary grzywny grożącej za to 

przestępstwo, jeżeli sprawca popełnia ten czyn zabroniony określony w:] <Stosując 

nadzwyczajne obostrzenie kary, sąd wymierza karę pozbawienia wolności w 

wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, nie niższej niż 3 

miesiące do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego podwójnie, co nie 

wyłącza wymierzenia w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę także kary grzywny grożącej za to przestępstwo, jeżeli 

sprawca popełnia ten czyn zabroniony określony w:> 

1)   art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 1-5, art. 65 § 1, art. 67 § 1, art. 69a § 1, 

art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 
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87 § 1 i 2, art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1, a kwota uszczuplonej należności 

publicznoprawnej lub wartość przedmiotu czynu zabronionego jest wielka; 

2)   (uchylony). 

<3) art. 62 § 2, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku 

wynikających z faktur stanowiących przedmiot czynu zabronionego jest 

wielkiej wartości.> 

§ 3. W wypadku określonym w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 26 § 2, a 

w wypadku określonym w § 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 37 § 2 lub 3. 

 

Art. 50. 

§ 1. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa albo więcej wykroczeń skarbowych, sąd 

wymierza łącznie karę grzywny w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia 

zwiększonego o połowę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu także innych środków za 

pozostające w zbiegu wykroczenia. 

[§ 2. W razie ukarania za dwa albo więcej wykroczeń skarbowych popełnionych przed 

wydaniem pierwszego orzeczenia, wykonaniu podlega najsurowsza kara; wykonaniu 

podlegają także inne środki orzeczone w każdym z orzeczeń.] 

 

Art. 56. 

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie 

dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 

podatek na uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

[§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu 

lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub 

płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.] 

<§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia 

przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi 

podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi 

nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej.> 

 

Art. 62. 

[§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, 

wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, 
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podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. 

§ 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim 

dokumentem posługuje się, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.] 

<§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób 

wadliwy albo odmawia ich wydania, 

podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. 

§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem 

się posługuje, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.> 

<§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem 

się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku 

wynikających z faktur jest małej wartości, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia 

wolności, albo obu tym karom łącznie.> 

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie przechowuje 

wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku, bądź dowodu zakupu towarów. 

§ 4. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona 

sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy 

rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. 

§ 5. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1-4 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

 

Art. 80a. 

§ 1. Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. 

[§ 2. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji 

podsumowującej, 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.] 

<§ 2. Kto, wbrew obowiązkowi, nie składa w terminie właściwemu organowi informacji 

podsumowującej lub wbrew obowiązkowi nie składa jej za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.> 

 

 

 

 


