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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. 

 

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

 

(druk nr 486) 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2011 

r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 

Art. 146a. 

[W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:] 

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

 

Art. 146f. 

1. W przypadku gdy relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto 

według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., ogłoszona przez Ministra Finansów, w 

terminie do dnia 31 maja 2012 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przekracza 55%: 

1) w okresach od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz od dnia 1 

stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.: 

a) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, 

wynosi 24%, 

b) 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 9%, 

c) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2a oraz w tytule załącznika nr 10 

do ustawy, wynosi 6%, 

d) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 5%, 

e) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, 

wynosi 7,5%; 
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2) w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. stawki, o których mowa 

w pkt 1 lit. a-e, wynoszą odpowiednio 25%, 10%, 7%, 6% i 8%; 

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki, o których 

mowa w pkt 1 lit. a i b oraz d i e, wynoszą odpowiednio 23%, 8%, 4% i 7%. 

2. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do 

produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1, a relacja państwowego długu 

publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., 

ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2013 r., w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

przekracza 55%: 

1) w okresach od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. oraz od dnia 1 

stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się 

odpowiednio; 

2) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., przepis ust. 1 pkt 2 

stosuje się odpowiednio; 

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 3 

stosuje się odpowiednio. 

[3. W przypadku gdy nie nastąpi przekroczenie relacji państwowego długu publicznego do 

produktu krajowego brutto, o którym mowa w ust. 1 lub 2, a relacja państwowego długu 

publicznego do produktu krajowego brutto według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., 

ogłoszona przez Ministra Finansów, w terminie do dnia 31 maja 2014 r., w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

przekracza 55%: 

1) w okresach od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz od dnia 1 

stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się 

odpowiednio; 

2) w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., przepis ust. 1 pkt 2 

stosuje się odpowiednio; 

3) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., przepis ust. 1 pkt 3 

stosuje się odpowiednio.] 

[4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3, podwyższenia stawek, o którym mowa w tych 

przepisach, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), według 

stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia 2012 r. albo 31 grudnia 2013 r., nie przekracza 

55%.] 

<4. W przypadku określonym w ust. 2, podwyższenia stawek, o którym mowa w tym 

przepisie, nie stosuje się, jeżeli relacja, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., nie przekracza 55%.> 

 

Art. 146g. 

1. [W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1, dla 

usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 

85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:] <W przypadkach, o których 

mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1, dla usług, w tym w zakresie handlu i 
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gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako 

iloczyn wartości dostawy i stawki:> 

1) 19,36% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 24%; 

2) 8,26% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 9%; 

3) 5,66% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 6%. 

2. [W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 albo ust. 3 pkt 2, dla 

usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 

85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:] <W przypadkach, o których 

mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 2, dla usług, w tym w zakresie handlu i 

gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako 

iloczyn wartości dostawy i stawki:> 

1) 20% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 25%; 

2) 9,09% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 10%. 

3. [W przypadkach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 albo ust. 3 pkt 3, dla 

usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 

85, jest obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki:] <W przypadkach, o których 

mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 pkt 3, dla usług, w tym w zakresie handlu i 

gastronomii, kwota podatku należnego, na potrzeby art. 85, jest obliczana jako 

iloczyn wartości dostawy i stawki:> 

1) 18,70% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 23%; 

2) 7,41% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%. 

 

Art. 146h. 

Na potrzeby art. 86 ust. 20 kwotą podatku naliczonego jest kwota stanowiąca równowartość: 

[1) 23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 

albo ust. 3 pkt 3, 

2) 24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 

albo ust. 3 pkt 1, 

3) 25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 

albo ust. 3 pkt 2] 

<1) 23%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo 

ust. 2 pkt 3, 

2) 24%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo 

ust. 2 pkt 1, 

3) 25%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo 

ust. 2 pkt 2> 

- 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 podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. 

 

Art. 146i. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać 

stawki podatku dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części 
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tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych 

stawek, do wysokości: 

1) 0%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f, 

[2) 5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 

albo ust. 3 pkt 3, 

3) 6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 

albo ust. 3 pkt 1, 

4) 7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 

albo ust. 3 pkt 2, 

5) 8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 

albo ust. 3 pkt 3, 

6) 9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 

albo ust. 3 pkt 1, 

7) 10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 

albo ust. 3 pkt 2] 

<2) 5%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo 

ust. 2 pkt 3, 

3) 6%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 

2 pkt 1, 

4) 7%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo ust. 

2 pkt 2, 

5) 8%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 3 albo ust. 

2 pkt 3, 

6) 9%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 1 albo ust. 

2 pkt 1, 

7) 10%, w przypadkach i okresach, o których mowa w art. 146f ust. 1 pkt 2 albo 

ust. 2 pkt 2> 

- uwzględniając specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, 

przebieg realizacji budżetu państwa oraz przepisy Unii Europejskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. O ZWROCIE OSOBOM FIZYCZNYM 

NIEKTÓRYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM 

MIESZKANIOWYM (Dz. U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm.) 

 

Art. 11a. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o podatku VAT, rozumie się przez to również podatek od 

towarów i usług o stawce wyższej niż 22 % obowiązującej na podstawie ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
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2. Kwota zwrotu określona w art. 3 ust. 5, równa 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej 

z faktur, ma zastosowanie wyłącznie dla stawki 22 %. W przypadku gdy stawka podatku 

VAT wynosi więcej niż 22 %, kwota zwrotu jest równa odpowiednio: 

1) 65,22 % - dla stawki 23 %, 

[2) 62,50 % - dla stawki 24 %, 

3) 60 % - dla stawki 25 %] 

- kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. 

3. Jeżeli pierwszy wniosek, o którym mowa w art. 5 ust. 1, zostanie złożony w okresie 

stosowania stawki wymienionej w: 

1) ust. 2 pkt 1 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej 

niż 12,195 %, 

[2) ust. 2 pkt 2 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej 

niż 12,097 %, 

3) ust. 2 pkt 3 - limit kwoty zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 5, wynosi nie więcej niż 

12 %] 

- kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w art. 3 ust. 5, dla okresu 

pięcioletniego liczonego od dnia złożenia tego wniosku. 

 

 

 

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

I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 i 1027) 

 

Art. 7. 

1. W przypadku czynności wykonanych przed dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek 

podatkowy powstaje zgodnie z art. 19-21 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed tym dniem. 

2. Czynność, dla której w związku z jej wykonywaniem ustalane są następujące po sobie 

terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się na potrzeby stosowania ust. 1 za wykonaną z 

upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do 

momentu zakończenia wykonywania tej czynności. Czynność wykonywaną w sposób 

ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej wykonywaniem w danym 

roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem 

każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia wykonywania tej czynności. 

[3. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 

1, dla których do dnia 31 grudnia 2013 r. wystawiono fakturę, obowiązek podatkowy 

powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie 

właściwej dla rozliczeń z tytułu wykonywania tych czynności.] 

<3. W przypadku czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które zostaną 

wykonane po dniu 31 grudnia 2013 r., dla których przed dniem 1 stycznia 2014 r. 
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wystawiono fakturę, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy 

zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem.> 

 

[Art. 8. 

W przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, podstawę opodatkowania ustala się 

zgodnie z przepisami art. 29-31 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym 

przed dniem 1 stycznia 2014 r.] 

<Art. 8. 

1. W przypadku czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 3, podstawę 

opodatkowania ustala się zgodnie z przepisami art. 29–31 ustawy zmienianej w art. 

1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r. 

2. W przypadku usług: 

1) najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, 

2) ochrony osób oraz ochrony, dozoru i przechowywania mienia, 

3) stałej obsługi prawnej i biurowej, 

4) dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu 

przewodowego 

– wykonanych po dniu 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu do których usługodawca 

otrzymał przed dniem 1 stycznia 2014 r. całość lub część należności, w stosunku do 

której obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., do podstawy 

opodatkowania określanej zgodnie z przepisami art. 29a ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie wlicza się tej należności.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. O POMOCY PAŃSTWA W NABYCIU 

PIERWSZEGO MIESZKANIA PRZEZ MŁODYCH LUDZI (Dz. U. poz. 1304) 

 

Art. 21. 

1. Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, 

które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 

w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, 

udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania 

pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 

2018 r. 

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura 

wystawiona dla osoby fizycznej. 

3. Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22% jest równa 68,18% kwoty podatku VAT 

wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m
2
 

powierzchni użytkowej i ceny 1 m
2
 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, 

przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów 
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oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed 

kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków. 

4. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu wydatków 

jest równa odpowiednio: 

1) 65,22% – dla stawki 23%, 

[2) 62,50% – dla stawki 24%, 

3) 60% – dla stawki 25%] 

– kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. 

5. Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie stosowania stawki 

wymienionej w: 

1) ust. 4 pkt 1 – limit kwoty zwrotu wydatków, o którym mowa w ust. 3, wynosi nie 

więcej niż 12,195%, 

[2) ust. 4 pkt 2 – limit kwoty zwrotu wydatków, o którym mowa w ust. 3, wynosi nie 

więcej niż 12,097%, 

3) ust. 4 pkt 3 – limit kwoty zwrotu wydatków, o którym mowa w ust. 3, wynosi nie 

więcej niż 12%] 

 – kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w ust. 3. 

6. Kwota zwrotu wydatków obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3–5 dotyczy 

sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega 

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

7. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu 

wydatków, obliczona zgodnie z ust. 3–6, dotyczy łącznie obojga małżonków. 

8. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych 

uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były 

opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 

2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. 

 


