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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. 

 

o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce 
 

(druk nr 243) 

 
 
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W 
ADMINISTRACJI (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 i 1166)  
 

Art. 67c. 
§ 1. Uprawnienia do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego 

zobowiązanego mogą być nadane osobie, która: 
1) korzysta w pełni z praw publicznych; 
2) posiada: 

a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasadniczej szkoły o profilu 
technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku 
odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu, 

b) opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub 
innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teoretycznych i 
praktycznych wiadomości w danej gałęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także 
innych umiejętności niezbędnych do oszacowania wartości majątku. 

§ 2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowania wartości majątku zobowiązanego 
kandydat na biegłego skarbowego występuje do dyrektora izby skarbowej. 

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się: 
[1) uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;] 
<1) kopię dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2;> 
2) informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega; 
3) dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność; 
4) opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracownikiem. 

§ 4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę 
biegłych skarbowych, przysługuje zażalenie. 

§ 5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skarbowego stanowi wpis kandydata na listę 
prowadzoną przez izbę skarbową. 

§ 6. W prowadzonej przez izbę skarbową liście biegłych skarbowych uwzględnia się: 
1) imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania; 
2) zakres przyznanych uprawnień; 
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3) termin wpisania na listę; 
4) wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbowego. 

§ 7. Lista biegłych skarbowych jest prowadzona według wzoru określonego przez ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych, dostosowanego do techniki 
informatycznej. 

§ 8. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla zainteresowanych w siedzibie 
odpowiedniej izby skarbowej. 

§ 9. W styczniu każdego roku izba skarbowa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych listę biegłych skarbowych, a także zawiadamia niezwłocznie o 
każdym przypadku wpisania lub wykreślenia z listy biegłego skarbowego. 

§ 10. Skreślenie z listy biegłych skarbowych następuje: 
1) na własną prośbę; 
2) w przypadku: 

a) pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej 
funkcji albo stwierdzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę biegły 
skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada, 

b) śmierci biegłego skarbowego, 
c) stwierdzenia nienależytego wykonywania funkcji biegłego skarbowego. 

§ 11. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego 
z listy biegłych skarbowych przysługuje zażalenie. 

§ 12. Biegły skarbowy może odmówić dokonania szacunku wartości majątku zobowiązanego 
znajdującego się na terenie działania izby skarbowej, na listę której został wpisany, 
tylko z ważnych przyczyn. 

§ 13. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytułu biegłego skarbowego z oznaczeniem 
izby skarbowej, na listę której został wpisany. 

§ 14. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić izbę skarbową o: 
1) każdej zmianie swojego adresu; 
2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres 

dłuższy niż 3 miesiące. 
§ 15. Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego 

zobowiązanego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w 
wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w 
drodze rozporządzenia. Określając wysokość wynagrodzenia, minister uwzględnia 
rodzaj i czas pracy oraz wysokość poniesionych przez biegłego skarbowego wydatków 
związanych z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego. 
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USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)  

 

Art. 62. 
1. Kasa prowadzi działalność w zakresie: 

1) obsługi ubezpieczonych i świadczeniobiorców w sprawach dotyczących objęcia 
ubezpieczeniem, składek na ubezpieczenie oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z 
ubezpieczenia; 

2) zadań określonych w art. 63-66; 
3) obsługi prac Rady Rolników; 
4)  informowania ubezpieczonych i świadczeniobiorców o prawach i obowiązkach 

wynikających z ustawy oraz propagowania działalności Kasy. 
2. W realizacji ubezpieczenia Kasa współdziała z Zakładem. W szczególności Kasa może 

zlecać Zakładowi dokonywanie określonych czynności, zapewniając odpowiednią 
refundację kosztów. Zasady i tryb współdziałania określają porozumienia Prezesa Kasy i 
Prezesa Zakładu. 

 

<Art. 62a. 
Interpretacje indywidualne wydawane przez Prezesa Kasy na podstawie art. 10 ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 
1447, z późn. zm.) w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 
podmioty, o których mowa w art. 5a ust. 1, wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, 
po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w 
treści interpretacji, Kasa niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 
FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)  

 

Art. 23a. 
Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 

[1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a 
także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", 
oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach 
określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające 
amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty; 

2) podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki 
została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub 
skrócona;] 
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<1) umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, 
a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej 
„finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania 
pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej 
„korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania 
gruntów; 

2) podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, 
na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być 
przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy 
podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia 
umowy nie uległy zmianie;> 

3) odpisach amortyzacyjnych - rozumie się przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane 
wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a-22m, z uwzględnieniem art. 23; 

4) normatywnym okresie amortyzacji - rozumie się przez to w odniesieniu do: 
a) środków trwałych - okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z 

zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek 
amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych, 

b) wartości niematerialnych i prawnych - okres ustalony w art. 22m; 
[5) rzeczywistej wartości netto - rozumie się przez to wartość początkową środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie z 
odrębnymi przepisami, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 
mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1;] 

<5) rzeczywistej wartości netto – rozumie się przez to: 
a) wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną o 
sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,  

b) wartość, o której mowa w art. 22ł ust. 6;> 
6) hipotetycznej wartości netto - rozumie się przez to wartość początkową określoną 

zgodnie z art. 22g pomniejszoną o: 
a) odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 22k ust. 1 z 

uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych, 
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych 

okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartości 
niematerialnych i prawnych; 

7) spłacie wartości początkowej - rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez 
finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości 
początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną 
zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje 
się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 23d albo art. 23h. 

 
Art. 23b. 

1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym 
okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
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prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa 
w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: 

[1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 
2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego 
okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom 
amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została 
zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom 
amortyzacyjnym nieruchomości;] 

<1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w 
pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% 
normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są 
podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości 
niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli 
jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;> 

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca 
działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; 

[3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej 
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.] 

<3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej 
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy 
leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących 
uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości 
rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się 
odpowiednio.> 

2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku 
dochodowym przysługujących na podstawie: 

1) art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), 

2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, 
3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, 
poz. 484 i Nr 101, poz. 1178) 

- do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h. 
3. W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej 

ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek. 
 

Art. 23f. 
1. [Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów 

korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części 
stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:] <Do przychodów 
finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania 
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przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w 
części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:> 

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; 
[2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od 

towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych;] 

<2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od 
towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia 
przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy 
odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej 
umowy leasingu; przepis art. 19 stosuje się odpowiednio;> 

3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: 
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest 

osobą wymienioną w lit. b, albo 
b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku 

gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej. 

2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, 
ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy. 

<3. Do przychodów finansującego zalicza się opłaty, o których mowa w art. 23b ust. 1, 
uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego 
dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w 
części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej zgodnie z art. 22g.> 

 
[Art. 23i. 

1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma 
ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na 
ich nabycie - do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania 
przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych 
przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu 
umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości; przepis art. 23f ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na 
korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów będących przedmiotem tej umowy, 
albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów 
uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 23g i art. 23h stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 23i. 
1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty lub 

prawo wieczystego użytkowania gruntów, a suma ustalonych w niej opłat 
odpowiada co najmniej wartości gruntów lub prawa wieczystego użytkowania 
gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego i 
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odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat 
ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym 
okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej 
spłatę tej wartości; przepis art. 23f ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na 
korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów lub prawo wieczystego 
użytkowania gruntów będących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je 
korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów 
uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 23g i art. 23h stosuje się 
odpowiednio.> 

 
Art. 24c. 

1. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo 
koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z 
różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. 

2. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 
1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości 
tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości 
tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu 
waluty z tego dnia; 

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w 
dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w 
dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, 
według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni; 

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

3. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 
1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości 
tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości 
tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu 
waluty z tego dnia; 

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w 
dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w 
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dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, 
według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni; 

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

4. Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy 
faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania 
należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do 
otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie 
faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany 
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 

5. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub 
niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu 
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może 
wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających 
zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania 
przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy 
określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. 

6. Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, 
rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu lub poniesienia kosztu. 

7. Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z 
otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury 
(rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3, dzień uregulowania 
zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. 

8. Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie 
obcej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, według przyjętej metody stosowanej w 
rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. 

9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat 
kredytów (pożyczek). 

10. Zasady ustalania różnic kursowych określone w ust. 1-9 stosują podatnicy prowadzący 
działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. 

 
<Art. 24d. 

1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z 
faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – 
kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w 
terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych 
dokumentów. 
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2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje 
się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania 
przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. 

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym 
upływa termin określony w tych przepisach. 

4.  Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie 
zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, 
zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.  

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów 
lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek 
zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania 
przychodów. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części 
odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania 
przychodów. 

7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa 
nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do 
ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od 
tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej 
ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli 
zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu 
uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę 
odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie zdania pierwszego. 

8. Jeżeli zgodnie z art. 22 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty 
wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu 
określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów 
następuje z uwzględnieniem art. 22, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej 
uregulowania.  

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało 
zapłacone w części. 

10. Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 
2, upływa po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów 
specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną 
formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym 
albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub w odniesieniu do 
działów specjalnych produkcji rolnej zmianie zasad ustalania dochodu, z tym że 
zmniejszenie albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie 
przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej 
działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej albo za rok podatkowy 
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poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania 
lub zmiana zasad ustalania dochodu. 

11. Przepisy ust. 1–10 stosują podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność 
gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB 
PRAWNYCH (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)  

 

Art. 15a. 
1. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo 

koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z 
różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. 

2. Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 
1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości 
tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości 
tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu 
waluty z tego dnia; 

3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w 
dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w 
dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, 
według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni; 

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

3. Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: 
1) przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 

kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości 
tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tego dnia; 

2) poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według 
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości 
tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu 
waluty z tego dnia; 
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3) otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w 
dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w 
dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, 
według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5; 

4) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni; 

5) kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości 
tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie 
zastosowanego kursu waluty z tych dni. 

4. Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy 
faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania 
należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do 
otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie 
faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany 
przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. 

5. Jeżeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o którym mowa w ust. 2 i 3, jest wyższy lub 
niższy odpowiednio o więcej niż powiększona lub pomniejszona o 5% wartość kursu 
średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy może 
wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających 
zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartości lub niewskazania 
przyczyn, które uzasadniają zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy 
określi ten kurs opierając się na kursach walut ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. 

6. Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, 
rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania 
przychodu lub poniesienia kosztu. 

7. Za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z 
otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury 
(rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania 
zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. 

8. Podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie 
obcej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, według przyjętej metody stosowanej w 
rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego. 

9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat 
kredytów (pożyczek). 

 
<Art. 15b. 

1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z 
faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – 
kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w 
terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych 
dokumentów. 
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2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje 
się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania 
przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. 

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym 
upływa termin określony w tych przepisach. 

4.  Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie 
zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, 
zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.  

5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o 
którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów 
lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek 
zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania 
przychodów. 

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia 
środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części 
odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania 
przychodów. 

7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa 
nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do 
ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od 
tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej 
ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli 
zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu 
uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę 
odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie zdania pierwszego. 

8. Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty 
wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu 
określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów 
następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej 
uregulowania.  

9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy zobowiązanie zostało 
zapłacone w części. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 
2, upływa po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, z tym że 
zmniejszenie albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie 
przychodów następuje za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym 
nastąpiła zmiana formy opodatkowania.> 

 
Art. 17a. 

Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 
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[1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a 
także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", 
oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach 
określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające 
amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty; 

2) podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki 
została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub 
skrócona;] 

<1) umowie leasingu – rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, 
a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej 
„finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania 
pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej 
„korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości 
niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania 
gruntów;  

2) podstawowym okresie umowy leasingu – rozumie się przez to czas oznaczony, 
na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być 
przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy 
podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia 
umowy nie uległy zmianie;> 

3) odpisach amortyzacyjnych - rozumie się przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane 
wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16; 

4) normatywnym okresie amortyzacji - rozumie się przez to w odniesieniu do: 
a) środków trwałych - okres, w którym odpisy amortyzacyjne, wynikające z 

zastosowania stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie stawek 
amortyzacyjnych, zrównują się z wartością początkową środków trwałych, 

b) wartości niematerialnych i prawnych - okres ustalony w art. 16m; 
[5) rzeczywistej wartości netto - rozumie się przez to wartość początkową środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych zaktualizowaną zgodnie z 
odrębnymi przepisami, pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których 
mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1;] 

<5) rzeczywistej wartości netto – rozumie się przez to: 
a) wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i 

prawnych zaktualizowaną zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszoną o 
sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, 

b) wartość, o której mowa w art. 16ł ust. 6;> 
6) hipotetycznej wartości netto - rozumie się przez to wartość początkową określoną 

zgodnie z art. 16g pomniejszoną o: 
a) odpisy amortyzacyjne obliczone według zasad określonych w art. 16k ust. 1 z 

uwzględnieniem współczynnika 3 - w odniesieniu do środków trwałych, 
b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skróconych 

okresów amortyzowania, o których mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartości 
niematerialnych i prawnych; 



- 14 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7) spłacie wartości początkowej - rozumie się przez to faktycznie otrzymaną przez 
finansującego w opłatach ustalonych w umowie leasingu równowartość wartości 
początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, określoną 
zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; spłaty tej nie koryguje 
się o kwotę wypłaconą korzystającemu, o której mowa w art. 17d albo art. 17h. 

 
Art. 17b. 

1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym 
okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa 
w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli: 

[1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 
2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego 
okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom 
amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została 
zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom 
amortyzacyjnym nieruchomości;] 

<1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w 
pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% 
normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są 
podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości 
niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli 
jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;> 

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca 
działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony; 

[3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej 
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.] 

<3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej 
wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy 
leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących 
uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości 
rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się 
odpowiednio.> 

2. Jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku 
dochodowym przysługujących na podstawie: 

1) art. 6, 
2) przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych, 
3) art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, 
poz. 484 i Nr 101, poz. 1178) 

- do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 17f-17h. 
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3. W przypadku finansującego będącego spółką niemającą osobowości prawnej 
ograniczenia, o których mowa w ust. 2, dotyczą także wspólników tych spółek. 

 
Art. 17f. 

1. [Do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów 
korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w części 
stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych 
i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:] <Do przychodów 
finansującego, z zastrzeżeniem ust. 3, i odpowiednio do kosztów uzyskania 
przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 17b ust. 1, w 
części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:> 

1) umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony; 
[2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od 

towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych;] 

<2) suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od 
towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia 
przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości 
niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy 
odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej 
umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio;> 

3) umowa zawiera postanowienie, że w podstawowym okresie umowy leasingu: 
a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku gdy nie jest 

osobą wymienioną w lit. b, albo 
b) finansujący rezygnuje z dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku 

gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności 
gospodarczej. 

2. Jeżeli wysokość kwoty spłaty wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych przypadających na poszczególne opłaty nie jest określona w umowie leasingu, 
ustala się ją proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy. 

<3. Do przychodów finansującego zalicza się opłaty, o których mowa w art. 17b ust. 1, 
uzyskane z tytułu wszystkich umów leasingu zawartych przez finansującego 
dotyczących tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w 
części przewyższającej spłatę wartości początkowej, określonej zgodnie z art. 16g.> 

 
[Art. 17i. 

1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma 
ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na 
ich nabycie - do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania 
przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych 
przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu 
umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości; przepis art. 17f ust. 2 stosuje się 
odpowiednio. 
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2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na 
korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów będących przedmiotem tej umowy, 
albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów 
uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 17g i art. 17h stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 17i. 
1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty lub 

prawo wieczystego użytkowania gruntów, a suma ustalonych w niej opłat 
odpowiada co najmniej wartości gruntów lub prawa wieczystego użytkowania 
gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego i 
odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat 
ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym 
okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej 
spłatę tej wartości; przepis art. 17f ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na 
korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów lub prawo wieczystego 
użytkowania gruntów będących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je 
korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów 
uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 17g i art. 17h stosuje się 
odpowiednio.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) 
 

Art. 21. 
1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 

1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach 

naturalnych; 
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę 

sporządzenia dowodu; 
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki 

aktywów; 
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach 

rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach 
rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 

7) (uchylony). 
[1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, 

jeżeli wynika to z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów 
księgowych.] 

<1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa: 
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1) w ust. 1 pkt 1–3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; 
2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów 

księgowych.> 
2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości 

danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona 
stosownym wydrukiem. 

3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości 
na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji 
gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że 
system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na 
walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 

4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, 
przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest 
dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być 
zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach 
ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone 
mechanicznie. 

5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne 
przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych 
w języku obcym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ORDYNACJA PODATKOWA (Dz. U. z 2012 r. poz. 
749 i 1101)  

Art. 22. 
§ 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w 

przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników: 
1) zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, 

okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy 
zaniechanie; 

2) zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek 
na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia 
obowiązki informacyjne podatników, chyba że podatnik jest obowiązany do 
dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku. 

§ 1a. Rozporządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, dotyczące zaniechania poboru podatku 
od podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy w wyniku zaniechania 
poboru podatku staną się beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o 
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowiące pomoc 
publiczną, zawiera program pomocowy, określający przeznaczenie i warunki 
dopuszczalności pomocy publicznej. 

§ 2. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania 
podatku, jeżeli: 
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1) pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego 
egzystencji, lub 

2) podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w 
stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. 

[§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może ograniczyć pobór zaliczek na 
podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad 
określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do 
podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.] 

<§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, 
jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w 
ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku 
należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.> 

§ 3. (uchylony). 
§ 4. (uchylony). 
§ 5. W przypadku wydania decyzji na podstawie § 2 organ podatkowy określa termin 

wpłacenia przez podatnika podatku lub zaliczki na podatek, chyba że podatnik jest 
obowiązany do dokonania rocznego lub innego okresowego rozliczenia tego podatku. 

§ 6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
właściwość rzeczową organów podatkowych w sprawach wymienionych w § 2 i 2a. 

 
Art. 76b. 

<§ 1.> Przepisy art. 76, art. 76a, art. 77b i art. 80 stosuje się odpowiednio do zwrotu 
podatku. Zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia 
deklaracji wykazującej zwrot podatku. 

<§ 2. W przypadku złożenia przez podatnika upoważnienia organu podatkowego na 
podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, zwrot podatku wraz z 
oprocentowaniem może być przekazany, w całości lub w części, na wskazany 
rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako 
zabezpieczenie kredytu udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę, jeżeli w dniu 
złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku, w stosunku do podatnika nie jest 
prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości 
zobowiązań podatkowych.  

§ 3. Przekazanie zwrotu podatku wraz z oprocentowaniem bankowi lub spółdzielczej 
kasie oszczędnościowo-kredytowej traktuje się na równi z przekazaniem zwrotu na 
rachunek podatnika. 

§ 4. Przekazanie bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zwrotu 
podatku wraz z oprocentowaniem ma pierwszeństwo przed: 

1) zaliczeniem tego zwrotu na poczet zaległości podatkowych i bieżących 
zobowiązań podatkowych ujawnionych po złożeniu deklaracji wykazującej 
zwrot podatku; 

2) realizacją zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu podatku w postępowaniu 
egzekucyjnym, otrzymanego przez organ podatkowy po dniu złożenia 
deklaracji wykazującej zwrot.> 
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Art. 93a. 
§ 1. Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: 

1) przekształcenia innej osoby prawnej, 
2) przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej 

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i 
obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do: 
1) osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia: 

a) innej spółki niemającej osobowości prawnej, 
b) spółki kapitałowej; 

2) spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na 
pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. 

§ 3. Bank utworzony przez wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego wszystkich 
składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, wstępuje we wszelkie przewidziane w 
przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki instytucji kredytowej związane z 
działalnością tego oddziału. 

<§ 4. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia 
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach 
prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą 
być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek 
kapitałowych.> 

 
[Art. 93b. 

Przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń 
samorządowych zakładów budżetowych.] 

<Art. 93b. 
Przepisy art. 93 i art. 93a § 1–3 stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń 
samorządowych zakładów budżetowych.> 

 
[Art. 230. 

§ 1. W przypadku gdy w toku postępowania odwoławczego organ rozpatrujący odwołanie 
stwierdzi, że zobowiązanie podatkowe zostało ustalone lub określone w wysokości 
niższej albo kwota zwrotu podatku została określona w wysokości wyższej, niż to wynika 
z przepisów prawa podatkowego, lub że określono stratę w wysokości wyższej od 
poniesionej, zwraca sprawę organowi pierwszej instancji w celu dokonania wymiaru 
uzupełniającego poprzez zmianę wydanej decyzji. Postanowienie o przekazaniu sprawy 
organ odwoławczy doręcza stronie. 

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy różnica między podatkiem 
naliczonym a należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, 
obniżająca podatek należny za następne okresy rozliczeniowe, została określona w 
wysokości wyższej, niż to wynika z przepisów o podatku od towarów i usług. 
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§ 2. Nowa decyzja wydawana jest zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu 
powstania obowiązku podatkowego. 

§ 3. Od nowej decyzji służy stronie odwołanie, które podlega rozpatrzeniu łącznie z 
odwołaniem wniesionym od zmienionej decyzji. 

§ 4. Jeżeli strona nie złożyła odwołania od nowej decyzji, organ odwoławczy rozpatruje 
odwołanie od decyzji, która uległa zmianie.] 

 
Art. 306h. 

§ 1. Organy podatkowe, za zgodą podatnika, wydają zaświadczenie o wysokości zaległości 
podatkowych podatnika na żądanie: 

1) jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich 
funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek); 

2) kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz 
dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania 
dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości; 

3) małżonka podatnika, z zastrzeżeniem § 2, a także rozwiedzionego małżonka w 
zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej oraz 
innych osób wymienionych w art. 111; 

4) wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1. 
§ 2. Zgoda podatnika nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia, o 

którym mowa w § 1, występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności 
majątkowej. Małżonek podatnika składa oświadczenie o pozostawaniu z podatnikiem 
we wspólności majątkowej pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznania. 

 
<Art. 306ha. 

§ 1. Organ podatkowy na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej zamierzających udzielić podatnikowi kredytu, za pisemną zgodą 
podatnika, wydaje zaświadczenia dotyczące jego wskazanych spraw podatkowych, 
w tym deklaracji wykazujących zwrot podatku, o kwotach i terminach 
dokonywanych zwrotów oraz o zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu 
zwrotu podatku.  

 § 2. Na wniosek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, za pisemną 
zgodą podatnika, do zaświadczenia dołącza się uwierzytelnioną kopię deklaracji 
wykazującej zwrot podatku.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)  
 

Art. 83c. 
1. Dla postanowień, od których przysługuje zażalenie, wydanych przez kierownika 

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu działającego jako organ egzekucyjny na 
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podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organem 
odwoławczym jest dyrektor izby skarbowej. 

2. Od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień Zakładu w sprawie 
stanowiska wierzyciela zażalenie nie przysługuje. 

 
<Art. 83d. 

Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z 
późn. zm.), w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad 
obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz 
Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur 
Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z 
wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 
wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie 
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.> 
 

 

 

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. – KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 94, 
poz. 1037, z późn. zm.)  

 

Art. 5842. 
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

przekształcanego. 
[§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz 

ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że 
ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przepisu 
nie stosuje się do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.] 

<§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji 
oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, 
chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi 
inaczej.> 

§ 3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia 
wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. 

 
Art. 5847. 

§ 1. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości 
bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu 
poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy. 

§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć: 
1) projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; 
2) projekt aktu założycielskiego (statutu); 
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3) wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy 
przekształcanego; 

4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym 
mowa w § 1. 

<§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych 
na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie 
finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie 
zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji 
prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne 
dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)  

 

Art. 285. 
1. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze 

środowiska miało miejsce. 
[2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca następującego po 

upływie każdego półrocza.] 
<2. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do 

dnia 31 marca następnego roku.> 
3. Podmiot ponoszący opłatę zryczałtowaną za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu 

lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych wnosi ją w 
terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5. 

[4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono 
odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze 
środowiska wnosi opłatę do dnia 31 stycznia następnego roku.] 

<4. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym na składowisku odpadów 
umieszczono odpady oraz wydobyto z niego odpady tego samego rodzaju, podmiot 
korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 marca następnego roku.> 

 
Art. 286. 

1. Podmiot korzystający ze środowiska w terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2 i 4, 
przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, o których 
mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat. 

1a. Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub 
hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, przekazuje 
informacje do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, o którym mowa w 
art. 287 ust. 1 pkt 5. 
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[1b. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1-3, 
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, podmiot korzystający ze środowiska w 
terminie, o którym mowa w art. 285 ust. 2, przedkłada także wojewódzkiemu inspektorowi 
ochrony środowiska.] 

<1b. Wykaz zawierający informacje i dane, o których mowa w art. 287 ust. 1 pkt 1–3, 
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat, marszałek województwa niezwłocznie 
przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.> 

1c. Do zobowiązań z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli wynikają 
one z wykazu o wysokości należnych opłat. 

[2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, podmiot 
korzystający ze środowiska przedkłada także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.] 

<2. Wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów, marszałek 
województwa przekazuje niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta właściwemu ze względu na miejsce składowania odpadów.> 

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory 
wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o 
wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, 
uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał: 

1) zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do 
powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz 
składowania odpadów; 

2) pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią 
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, zostaną ustalone: 
1) forma wykazu; 
2) zawartość wykazu; 
3) układ wykazu; 
4) wymagane techniki przedkładania wykazu. 

 
Art. 287. 

1. [Podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co pół roku, 
ewidencję zawierającą odpowiednio:] <Podmiot korzystający ze środowiska powinien 
prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio:> 

1) (uchylony); 
2) informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej; 
3) informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi; 
4) informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego 

odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c; 
5) informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów 

wodnych oraz powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu 
produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, za 
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okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego. 

2. Zasady prowadzenia ewidencji odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 
 

Art. 289. 
1. [Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród 

wymienionych w art. 273 ust. 1, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek 
urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.] <Nie wnosi się opłat z tytułu tych 
rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, 
których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie 
przekracza 800 zł.> Przepisy art. 286 ust. 1-2 stosuje się odpowiednio. 

2. Sejmik województwa może, w drodze aktu prawa miejscowego, uchwalić podwyższenie 
kwoty, o której mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż do 50 %. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (Dz. U. z 2008 r. Nr 
45, poz. 271, z późn. zm.)  

Art. 21. 
1. Produkty lecznicze homeopatyczne, które: 

1) są podawane doustnie lub zewnętrznie, 
2) w oznakowaniu i ulotce nie zawierają wskazań do stosowania, 
3) charakteryzują się odpowiednim stopniem rozcieńczenia, gwarantującym 

bezpieczeństwo stosowania; to jest nie zawierają więcej niż 1/10.000 części roztworu 
macierzystego lub nie więcej niż 1/100 najmniejszej dawki substancji czynnej 
zawartej w produkcie leczniczym wydawanym na podstawie recepty 

- podlegają uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu. 
2. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktów, o których mowa w ust. 1, powinien 

zawierać w szczególności: 
1) nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego, wytwórcy lub importera, u którego 

następuje zwolnienie serii produktu leczniczego, miejsca wytwarzania, w tym 
miejsca wytwarzania, gdzie następuje kontrola jego serii, lub miejsca prowadzenia 
działalności importowej, gdzie następuje kontrola jego serii, oraz numery zezwoleń 
na wytwarzanie produktu leczniczego lub na import produktu leczniczego; 

2) nazwę i adres wytwórcy roztworu macierzystego, z którego ma być wytworzony 
produkt leczniczy homeopatyczny; 

3) nazwę naukową lub farmakopealną produktu, zgodną z nazwą surowca 
zamieszczoną w Farmakopei Europejskiej lub innych odpowiednich farmakopeach 
uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a jeżeli takich nie ma, 
nazwę potoczną, łącznie z określeniem drogi podania, postaci farmaceutycznej oraz 
stopnia rozcieńczenia; 

4) skład produktu, z uwzględnieniem składników pomocniczych; 
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5) warunki przechowywania i transportu; 
6) wielkość i rodzaj opakowania oraz zawartość produktu leczniczego 

homeopatycznego w opakowaniu bezpośrednim. 
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć: 

1) opis sposobu otrzymywania i kontroli substancji pierwotnych oraz potwierdzenie, na 
podstawie piśmiennictwa, w tym naukowego, ich homeopatycznego zastosowania; 

2) opis procesu wytwarzania, w tym opis sposobu rozcieńczania i dynamizacji; 
3) opis metod kontroli dla każdej formy farmaceutycznej, w tym badania stabilności i 

czystości mikrobiologicznej; 
3a) wyniki, streszczenia i sprawozdania z badań jakościowych, biologicznych i 

farmaceutycznych wraz z raportem eksperta; 
[4) oryginał lub uwierzytelnioną kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego 

homeopatycznego;] 
<4) oryginał albo kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego 

homeopatycznego;> 
5) kopie zezwoleń wydanych w innych krajach; 
6) zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego do dostarczenia do kontroli analitycznej 

próbki roztworu macierzystego, z którego ma być wytworzony produkt, a także 
próbki produktu końcowego; 

7) projekt etykiety lub ulotki; 
8) dane dotyczące opakowania bezpośredniego, z podaniem wymagań jakościowych, 

oraz wzory opakowań bezpośrednich lub zewnętrznych, wielkość opakowania, wraz 
z podaniem informacji o zawartości produktu leczniczego homeopatycznego w 
opakowaniu bezpośrednim; 

9) termin ważności produktu leczniczego homeopatycznego; 
10) dane i ostrzeżenia dotyczące: 

a) warunków przechowywania i transportu, 
b) sposobu stosowania. 

4. Produkty lecznicze homeopatyczne weterynaryjne podlegają także uproszczonej 
procedurze dopuszczania do obrotu, w przypadku gdy: 

1) ich oznakowanie nie zawiera wskazań do stosowania, 
2) charakteryzują się odpowiednim stopniem rozcieńczenia, gwarantującym 

bezpieczeństwo stosowania, co oznacza, że nie zawierają więcej niż 1/10.000 części 
roztworu macierzystego lub nie więcej niż 1/100 najmniejszej dawki substancji 
czynnej zawartej w produkcie leczniczym wydawanym z przepisu lekarza, 

3) są podawane drogą opisaną w Farmakopei Europejskiej lub w innych farmakopeach 
oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

- z wyłączeniem immunologicznych homeopatycznych produktów leczniczych 
weterynaryjnych. 
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5. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktów, o których mowa w ust. 4, powinien 
zawierać w szczególności: 

1) nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego albo wytwórcy, jeżeli wytwórca nie jest 
podmiotem odpowiedzialnym, miejsca wytwarzania oraz numer zezwolenia na 
wytwarzanie; 

2) nazwę i adres wytwórcy roztworu macierzystego, z którego ma być wytworzony 
produkt leczniczy homeopatyczny; 

3) nazwę naukową lub farmakopealną produktu, zgodną z nazwą surowca określoną w 
Farmakopei Europejskiej lub innych odpowiednich farmakopeach uznawanych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, a jeżeli takich nie ma, nazwę potoczną 
produktu leczniczego homeopatycznego, z określeniem drogi podania, postaci 
farmaceutycznej oraz stopnia rozcieńczenia; 

4) skład produktu, z uwzględnieniem składników pomocniczych; 
5) warunki przechowywania i transportu; 
6) wielkość i rodzaj opakowania oraz zawartość produktu w opakowaniu bezpośrednim. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, należy dołączyć: 
1) opis sposobu otrzymywania i kontroli substancji pierwotnych oraz potwierdzenie, na 

podstawie piśmiennictwa, w tym naukowego, ich homeopatycznego zastosowania; 
2) opis procesu wytwarzania produktu leczniczego homeopatycznego weterynaryjnego, 

w tym opis metody rozcieńczania i dynamizacji; 
3) opis metody kontroli produktu gotowego dla każdej formy farmaceutycznej, w tym 

badania stabilności i czystości mikrobiologicznej; 
[4) oryginał lub uwierzytelnioną kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu;] 
<4) oryginał albo kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu;> 
5) kopie zezwoleń wydanych w innych krajach; 
6) zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego do dostarczenia do kontroli analitycznej 

próbki roztworu macierzystego, z którego ma być wytworzony produkt, a także 
próbki produktu końcowego; 

7) projekt etykiety lub ulotki; 
8) dane dotyczące opakowania bezpośredniego, z podaniem wymagań jakościowych, 

oraz wzory opakowań bezpośrednich lub zewnętrznych, wielkość opakowania oraz 
zawartość produktu w opakowaniu bezpośrednim; 

9) termin ważności produktu leczniczego homeopatycznego; 
10) dane i ostrzeżenia dotyczące: 

a) warunków przechowywania i transportu, 
b) sposobu stosowania, 
c) okresu karencji, z pełnym uzasadnieniem. 

7. Produkty lecznicze homeopatyczne, określone w ust. 1 i 4, nie wymagają dowodów 
skuteczności terapeutycznej. 

7a. Wniosek o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa w ust. 2 i 5, może obejmować listę 
produktów leczniczych homeopatycznych pochodzących z tej samej lub z tych samych 
substancji pierwotnych homeopatycznych. 
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8. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 
sposób przedstawiania dokumentacji, o której mowa w ust. 2, 3, 5 i 6, uwzględniając w 
szczególności charakter przedstawianej dokumentacji. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, 
o których mowa w ust. 2 i 5, i inne rodzaje dokumentów niż wymienione w ust. 3 i 6, 
biorąc pod uwagę dane zawarte w ust. 2 i 5. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (Dz. U. z 2011 
r. Nr 177, poz. 1054)  

Art. 20. 
[1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, z 
zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 20a i 20b.] 

<1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z 
chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z 
zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.> 

<1a. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykonywanej w sposób 
ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego 
miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.> 

[2. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił 
fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. 

3. Jeżeli przed dokonaniem dostawy, o której mowa w ust. 1, otrzymano całość lub część 
ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej 
otrzymanie całości lub części ceny.] 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
ustania okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 4. 

[5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego 
przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.] 

<5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z 
chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie 
później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego 
nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. Przepis ust. 1a stosuje się 
odpowiednio.> 

[6. W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od 
wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia 
faktury. 

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku 
od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub 



- 28 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju.] 

8. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą 
ustania okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1. 

9. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek 
podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą 
wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej. 

 
Art. 21. 

[1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek 
podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 
90. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 
6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 
końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej 
"metodą kasową". Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku 
podatkowego w tej części. 

2. W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał przed 
okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy nie 
powstaje w terminie określonym na podstawie ust. 1.] 

<1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek 
podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i 
świadczenia usług powstaje: 

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania 
dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w 
art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,  

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc 
od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania 
dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż 
wymieniony w pkt 1 

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w 
terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę 
metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje 
powstanie obowiązku podatkowego w tej części. 

2.  Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik 
stosuje metodę kasową.> 

3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po 
upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym 
stosował tę metodę. 

4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od 
rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w 
art. 2 pkt 25. 

[5. W przypadku podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do 
stosowania tej metody, obowiązek podatkowy w stosunku do czynności wykonanych w 
okresie, kiedy podatnik stosował tę metodę, powstaje w terminie określonym w ust. 1.] 
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[6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 14 ust. 6, art. 19 ust. 7-9, 12 i 17-21 oraz art. 
20-20b.] 

<6. Przepis ust. 1: 
1) nie narusza przepisów art. 19 ust. 17, 18 i 21; 
2) nie ma zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1–4 i art. 

20a.> 
 

Art. 28b. 
[1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest 

miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, 
art. 28i, art. 28j i art. 28n.] 

<1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika 
jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 
1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.> 

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba 
działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej. 

3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności 
gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa 
w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce 
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. 

4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste 
podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, 
udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków 
organów stanowiących osób prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia 
miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c. 

 
Art. 28j. 

1. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest 
miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji 
usługobiorcy. 

2. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1, rozumie 
się ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres 
nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres 
nieprzekraczający 90 dni. 

<3. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem 
krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących 
podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce 
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem 
krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w 
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którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, 
pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby 
działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.> 

 
Art. 31a. 

[1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone 
w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty 
obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający 
dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. W przypadku gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy 
podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją 
w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy 
opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote 
dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.] 

<1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są 
określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu 
średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni 
dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik 
może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu 
wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień 
poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku 
waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich 
względem euro. 

2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku 
podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są 
określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według 
kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 
ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 
zdanie drugie stosuje się odpowiednio.> 

3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami 
celnymi. 

4. W przypadku usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 
2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 
127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) kwoty stosowane do określenia podstawy 
opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z 
przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych 
towarów. 

 
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. 
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2. Kwotę podatku naliczonego stanowi: 
1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: 

a) z tytułu nabycia towarów i usług, 
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały 

się one z powstaniem obowiązku podatkowego, 
c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu 

- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; 
2) w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu 

celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5; 
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; 
5) kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których 

mowa w art. 33a; 
6) różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37. 

3. (uchylony). 
4. (uchylony). 
5. (uchylony). 
5a. (uchylony). 
5b. (uchylony). 
5c. (uchylony). 
6. (uchylony). 
7. (uchylony). 
7a. (uchylony). 
7b. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego 

użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek 
przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej 
przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w 
szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych 
pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek 
naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość 
wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej. 

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 
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terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek 
odliczonego podatku z tymi czynnościami; 

2) czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7; 
3) dostawy towarów, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16. 

9. Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi 
dotyczą czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 37-
41, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem świadczenia tych 
usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l jest terytorium państwa trzeciego lub gdy usługi 
dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem że podatnik posiada 
dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. 

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje: 
1) w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z 

zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; 
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym 

powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy lub usługobiorcy 
odpowiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której 
podatnikiem jest nabywca; 

2a) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5 - w rozliczeniu za okres, w którym 
powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów 
rozliczanego zgodnie z art. 33a; 

2b) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku 
należnym od importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33b, 

3) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli 
faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w 
którym przypada termin płatności; 

4) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie później 
niż w rozliczeniu za okres, w którym dokonano tego spisu; 

5) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, polegającej 
na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi - za okres rozliczeniowy, w 
którym podatnik dokonał wpisu do rejestru; obniżenie kwoty podatku należnego 
następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w 
tym rejestrze, z zastrzeżeniem art. 33a; 

6) w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 - w 
rozliczeniu za okres, w którym otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku 
należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku 
wynikającego z decyzji. 

10a. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w 
art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w 
rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury 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. 
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11. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych 
w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z 
dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 

12. W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed 
nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem 
usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa 
do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. 

12a. Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy: 
1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z 

art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11; 
2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi 

nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której 
podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z 
faktury. 

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć 
kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w 
którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 
5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia 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. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w 
rozliczeniu za kwartał, w którym: 

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury, 
2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot 

wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34 
- nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis 
ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego, wynikającej z faktur i 
dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku należnego w 
rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą 
kasową. 

18. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 5, kwotę podatku naliczonego, wynikającą z 
faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą 
kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo 
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w okresie 
rozliczeniowym, w którym: 

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w 
przypadku podatku wynikającego z faktur; 
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2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów 
celnych; 

3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 
oraz art. 34.] 

<16. Podatnicy, o których mowa w art. 21 ust. 1, w odniesieniu do nabytych na 
terytorium kraju towarów i usług, mogą obniżyć kwotę podatku należnego w 
rozliczeniu za kwartał, w którym uregulowali całość lub część należności 
wynikającej z otrzymanej od kontrahenta faktury, nie wcześniej jednak niż z dniem 
otrzymania faktury. Uregulowanie należności w części daje prawo do obniżenia 
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odpowiadającą części 
uregulowanej należności. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje się do kwoty podatku naliczonego, wynikającej z faktur 
otrzymanych przed okresem, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową. 

18. Podatnicy, którzy zrezygnowali z metody kasowej lub utracili prawo do stosowania 
tej metody, kwotę podatku naliczonego, wynikającą z faktur otrzymanych w 
okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczoną od kwoty podatku 
należnego do końca tego okresu, mogą obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym uregulowali 
kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur. Uregulowanie 
należności w części daje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 
podatku naliczonego odpowiadającą części uregulowanej należności. Przepis ust. 10 
stosuje się odpowiednio.> 

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. 

20. U podatnika, o którym mowa w art. 16, kwotą podatku naliczonego jest 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. 

21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia, inny niż określony w ust. 10 termin obniżenia kwoty podatku należnego, 
o której mowa w ust. 1, uwzględniając: 

1) specyfikę wykonywania niektórych czynności; 
2) stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym. 

 
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 
siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu 
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identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. 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 podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej 
opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego 
rozłożenia na raty.] 

<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 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. 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. 

3. (uchylony). 
3a. (uchylony). 
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; 
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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 
1.000 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; 

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. 
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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. 

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 2010 r. Nr 220, poz. 1447, 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. 
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. Podatnik wymieniony w art. 16 może otrzymać zwrot podatku do wysokości kwoty 
określonej w art. 86 ust. 20. 

<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.> 
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11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 
1) może określić przypadki, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie 

środków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z 
zakupem tych środków, oraz warunki i tryb zwrotu różnicy podatku; 

2) (uchylony); 
3) określi przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 10. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których 
mowa w ust. 11, uwzględnia: 

1) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu 
gospodarczego niektórymi towarami; 

2) konieczność prawidłowego udokumentowania zwracanych kwot podatku; 
3) przepisy Unii Europejskiej. 

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. 89a. 
[1. Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia 

usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została 
uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty 
podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub 
której nieściągalność została uprawdopodobniona. 

1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy 
wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności 
określonego w umowie lub na fakturze.] 

<1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu 
dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku 
wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta 
dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część 
kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. 

1a. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy 
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 
dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki: 
1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym 

mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w 
trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

[2) wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i 
podatek należny;] 

[3) wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty, o której mowa w ust. 1, są 
podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni;] 
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<3) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której 
dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1: 

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

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie 
likwidacji;> 

[4) wierzytelności nie zostały zbyte;] 
5) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, 

licząc od końca roku, w którym została wystawiona; 
[6) wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego ze 

względu na wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, a dłużnik w ciągu 14 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek 
formie.] 

[3. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w 
którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, 
w którym wierzyciel uzyskał potwierdzenie odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o 
którym mowa ust. 2 pkt 6. Warunkiem dokonania korekty jest uzyskanie przez wierzyciela 
potwierdzenia odbioru przez dłużnika zawiadomienia, o którym mowa ust. 2 pkt 6. 

4. W przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została 
uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest 
zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została 
uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny 
zwiększa się w odniesieniu do tej części. 

5. Podatnik obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty 
podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, 
właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku 
należnego.] 

<3. Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym 
nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że 
do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność 
nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.  

4. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o 
której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek 
formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz 
kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została 
uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, 
podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu 
do tej części. 

5. Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje 
korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego 
naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych 
dłużnika.> 

[6. Podatnik w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty podatku należnego wymienionej w 
ust. 1 obowiązany jest również zawiadomić dłużnika o tej czynności. Kopia 
zawiadomienia jest przesyłana do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.] 
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[7. Przepisów ust. 1-6 nie stosuje się, jeżeli pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieje 
związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2-4.] 

<7. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje 
związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4.> 

<8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając 
konieczność zapewnienia niezbędnych danych pozwalających na weryfikację 
spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 89b ust. 1, przez dłużnika.> 

 
Art. 89b. 

[1. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i 
nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, 
podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku 
naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego 
powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych 
faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.] 

<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.> 

[2. W przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną 
część należności.] 

<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. Do zaległości podatkowych wynikających z korekty podatku naliczonego, o którym mowa 
w ust. 1, mają zastosowanie odrębne przepisy o odpowiedzialności osób trzecich za 
zaległości podatkowe podatnika.] 

4. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, 
podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w 
którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku 
częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w 
odniesieniu do tej części. 

[5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji 
podatkowej o doręczeniach.] 

<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 
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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. 99. 

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

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

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

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

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

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

[7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 
113 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na 
podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 
3, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie 
z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 albo są obowiązani 
do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a lub art. 91.] 

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

1)  przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z 
art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 
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2)  są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 
90a lub art. 91, lub 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. (uchylony). 
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14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3 i 8-11, wraz z objaśnieniami 
co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w 
celu umożliwienia rozliczenia podatku. 

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

 
Art. 106. 

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w 
szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez 
podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane 
dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 
120 ust. 16. 

1a. W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje 
się danych dotyczących stawki i kwoty podatku. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, 
dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub 
zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa 
członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych 
czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w 
przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed 
wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. 

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których 
mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. 
Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. 

5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z 
terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które 
w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami. 

6. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu dla nabywcy, 
który nie podał dla tej czynności numeru identyfikacyjnego, nadanego dla transakcji 
wewnątrzwspólnotowych przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, podatnik 
wystawia fakturę w trzech egzemplarzach; oryginał faktury jest wydawany nabywcy; 
jedną z kopii faktury podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, drugą przesyła w 
terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji o podatku 
VAT. 

[7. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest 
ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są 
wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić 
jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne 
są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych 
dopłat o podobnym charakterze.] 

<7. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której 
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podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest 
ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres 
rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności 
dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla 
udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym 
charakterze.> 

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: 
1) określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz 

sposób i okres ich przechowywania; 
2) może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności; 
3) może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne 

podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki 
wystawiania faktur w takich przypadkach. 

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o 
których mowa w ust. 8, uwzględnia: 

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

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 
3) stosowane techniki rozliczeń; 
4) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z liczbą lub rodzajem 

wykonywanych czynności. 
10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i 
warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, uwzględniając: 

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynności 
dokonanych przez grupy podatników; 

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku; 
3) konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i 
nienaruszalności wystawianym i przesyłanym fakturom; 

4) stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formie 
elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach. 

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw informatyzacji, może określić, w drodze rozporządzenia, zasady 
przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli 
skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną, uwzględniając przepisy prawa Unii 
Europejskich, potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku oraz 
stosowane techniki w zakresie przesyłania danych w formie elektronicznej i kodowania 
tych danych. 

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

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 
z późn. zm.)  
 

Art. 109. 
1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje indywidualne sprawy z zakresu 

ubezpieczenia zdrowotnego. Do indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia 
zdrowotnego zalicza się sprawy dotyczące objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i 
ustalenia prawa do świadczeń. 

2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy z zakresu wymierzania i 
pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości organów 
ubezpieczeń społecznych. 

3. Wniosek o rozpatrzenie sprawy, o której mowa w ust. 1, zgłasza ubezpieczony, a w 
zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wniosek może zgłosić w szczególności 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub 
członek rodziny ubezpieczonego, także w zakresie dotyczącym objęcia ubezpieczeniem 
w okresie poprzedzającym złożenie wniosku. 

3a. W przypadku gdy wnioskodawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, do wniosku, o którym mowa w ust. 3, 
wnioskodawca dołącza kopie posiadanych dokumentów i informacje uzasadniające treść 
żądania. 

4. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1, 
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich wniesienia, wydając decyzję. 
Uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu. 

5. Odwołanie od decyzji wydanej w sprawach, o których mowa w ust. 1, wnosi się do 
Prezesa Funduszu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. W sprawach, o których mowa w ust. 1, w zakresie nieregulowanym niniejszą ustawą, 
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

<Art. 109a. 
1. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu wydaje interpretacje indywidualne, o 

których mowa w art. 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), w zakresie spraw 
dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Interpretacje indywidualne wraz 
z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących 
wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, dyrektor 
oddziału wojewódzkiego Funduszu niezwłocznie przekazuje do centrali Funduszu, 
która niezwłocznie zamieszcza je w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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2. Do spraw, o których mowa w ust. 1, nie należą sprawy dotyczące składek na 
ubezpieczenie zdrowotne należące do właściwości organów ubezpieczeń społecznych 
na podstawie art. 62a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz na podstawie art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W 
RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.)  

 

Art. 14a. 
1. W okresie od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy spełniającego 

wymogi wskazane w art. 22-25 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i 
naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.) do dnia wydania przez sąd 
postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości, pracodawca może złożyć do marszałka 
województwa wniosek o wypłatę zaliczek przeznaczonych na zaspokojenie 
niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, o których mowa w art. 12 ust. 2, w kwocie 
niezaspokojonych świadczeń należnych uprawnionemu pracownikowi, nie wyższej 
jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu wypłaty zaliczki. 

[2. Wniosek obejmuje zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, do którego 
stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego w sądzie wraz z dołączonymi do niego 
dokumentami.] 

<2. Wniosek obejmuje zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, do 
którego stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1, oraz kopię wniosku o ogłoszenie 
upadłości złożonego w sądzie wraz z dołączonymi do niego dokumentami.> 

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane bezpośrednio pracownikowi. 
 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I 
REMONTÓW (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.)  

 

Art. 15. 
1. Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się wraz z wnioskiem o przyznanie 

premii remontowej, z zastrzeżeniem ust. 4. 
2. Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać: 

1) dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego; 
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2) imię i nazwisko inwestora, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku 
cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości; 

3) informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach, w 
jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 pkt 13, w 
zakresie, w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii kompensacyjnej 
zgodnie z art. 11 i 11a. 

[3. Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub 
uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 
2 pkt 3, oraz dokumenty potwierdzające, że są spełnione warunki, o których mowa w art. 
10 ust. 1 lub 2.] 

<3. Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub kopie 
dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz 
dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że są spełnione warunki, o 
których mowa w art. 10 ust. 1 lub 2.> 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, do wniosku o przyznanie premii 
kompensacyjnej dołącza się dokumenty określające zakres rzeczowy i szacowane koszty 
przedsięwzięcia albo remontu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. O PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, 
poz. 626, z późn. zm.)  
 

Art. 16. 
1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania 

pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z 
wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na 
ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu 
celnego. 

2. Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę 
podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej 
działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów 
akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania 
działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości 
zużywanego wyrobu akcyzowego. 

3. Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. 

3a. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot 
węglowy jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić pisemnie 
o tym właściwego naczelnika urzędu celnego. Powiadomienie powinno zawierać dane 
dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 
szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 
zamieszkania, NIP lub REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
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3b. Właściwy naczelnik urzędu celnego bez zbędnej zwłoki pisemnie potwierdza przyjęcie 
powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący 
podmiot węglowy. Potwierdzenie to powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 3a, 
oraz oznaczenie organu potwierdzającego. 

3c. Minister właściwy do spraw finansów publicznych lub upoważniony przez niego organ 
publikuje bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej aktualną listę 
pośredniczących podmiotów węglowych, obejmującą ich następujące dane: imię i 
nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, NIP lub REGON oraz 
określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym lub w pisemnym powiadomieniu o 
zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy 
ulegną zmianie, podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu naczelnikowi 
urzędu celnego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

4a. Pośredniczący podmiot węglowy jest obowiązany poinformować właściwego naczelnika 
urzędu celnego o zaprzestaniu prowadzenia działalności w tym charakterze, w terminie 7 
dni, licząc od dnia, w którym zaprzestał prowadzenia działalności. 

5. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką 
akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. W przypadku zmiany zerowej stawki akcyzy na inną stawkę akcyzy zgłoszenie 
rejestracyjne, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie 14 dni od dnia zmiany 
stawki. 

7. Przepisy ust. 1-6 nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z 
użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich 
przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo 
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 

<7a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię 
elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest 
dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do 
przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od 
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej 
została zapłacona akcyza w należnej wysokości.> 

8. Podmiot zamierzający prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 
energetycznych, o których mowa w art. 89 ust. 2, niebędący podmiotem zarejestrowanym 
w trybie ust. 1, jest obowiązany przed dniem rozpoczęcia tej działalności powiadomić o 
tym właściwego naczelnika urzędu celnego, w celu ustalenia dopuszczalnych norm 
zużycia, o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 2. 

 
Art. 38. 

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 
1) wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadku, o którym mowa 

w art. 42 ust. 1a, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy, 
2) szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów 

akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i 
sposób jej prowadzenia, 
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3) środki skażające, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, ich ilość oraz warunki 
stosowania, 

4) warunki i sposób zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu 
na przeznaczenie do podmiotu pośredniczącego oraz do składu podatkowego 

- uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, 
konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu 
informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 
rozporządzenia: 

1) dodatkowe warunki i tryb stosowania zwolnień, o których mowa w art. 30 i 32, w 
szczególności w zakresie ewidencjonowania i dokumentowania uprawnienia do 
stosowania zwolnień, 

[2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być spełnione 
niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 3 lub 5-13, 

3) przypadki, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 5-7, w których nie stosuje się 
dokumentu dostawy] 

<2) sytuacje, w których dla zastosowania zwolnienia od akcyzy nie muszą być 
spełnione niektóre albo wszystkie warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 pkt 
3 lub ust. 4 oraz art. 32 ust. 3 lub 5–13, 

3)  przypadki, o których mowa w art. 31a ust. 2 lub art. 32 ust. 3 pkt 1–3 i 5–7, w 
których nie stosuje się dokumentu dostawy > 

- uwzględniając specyfikę obrotu wyrobami akcyzowymi objętymi zwolnieniem oraz 
konieczność zapewnienia właściwej kontroli stosowania zwolnień od akcyzy. 

 
Art. 49. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu 
celnego na pisemny wniosek podmiotu. 

2. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego może być wydane na czas oznaczony, 
nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego powinien zawierać 
dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w 
szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 
zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności 
gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
adres poczty elektronicznej oraz określenie rodzaju i zakresu działalności, która będzie 
prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazanie planowanej lokalizacji 
składu podatkowego, proponowanego zabezpieczenia akcyzowego oraz liczby już 
prowadzonych przez podmiot składów podatkowych. 

4. Przepis ust. 3, w zakresie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji 
działalności gospodarczej, nie ma zastosowania do rolników występujących z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą 
wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i 
biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek 
estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 
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5. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie pierwszego składu podatkowego stanowi również 
wniosek o nadanie podmiotowi numeru akcyzowego podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy. 

6. Do wniosku załącza się plan składu podatkowego oraz dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków określonych w art. 48. 

7. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego 
naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 
8, 10 i 11. 

8. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 
dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. 

9. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 8, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 
zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie dotyczącym zgłoszonej 
zmiany. 

[10. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego skład 
podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.] 

<10. Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego lub podmiotu prowadzącego 
skład podatkowy wymaga uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie składu 
podatkowego, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych 
w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa 
podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

11. Jeżeli podmiot prowadzący skład podatkowy zamierza produkować, magazynować lub 
dokonywać przeładunku wyrobów należących do innej niż będąca przedmiotem 
dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 
1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. 

 
Art. 54. 

1. Zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego 
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 
ust. 3, zwane dalej "zezwoleniem wyprowadzenia", dotyczy konkretnego składu 
podatkowego i jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas 
nieoznaczony, na wniosek podmiotu, który spełnia łącznie warunki określone w art. 48 
ust. 1 pkt 2-6. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia powinien zawierać dane dotyczące 
podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię 
i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer 
identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty 
elektronicznej oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, a także adres, pod którym 
jest zlokalizowany skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie 
wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oraz numer akcyzowy 
tego składu podatkowego. 

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia załącza się pisemną zgodę podmiotu 
prowadzącego skład podatkowy na magazynowanie w tym składzie wyrobów 
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akcyzowych podmiotu występującego z wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające 
spełnienie warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie wyprowadzenia określa w szczególności: 
1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3; 
2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie 

następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego; 

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

5. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany do powiadamiania właściwego 
naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w 
ust. 1, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 
6, 8 i 9. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia 
wyprowadzenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8 i 
9. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 
zezwolenia wyprowadzenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. 

[8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu 
podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym mowa 
w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia.] 

<8. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub miejsca prowadzenia składu 
podatkowego, którego dotyczy zezwolenie wyprowadzenia, lub podatnika, o którym 
mowa w art. 13 ust. 3, wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia, z 
wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach 
wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub 
prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa.> 

9. Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zamierza wyprowadzać ze składu 
podatkowego wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem 
dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 
1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie wyprowadzenia. 

10. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia wyprowadzenia, w 
przypadku gdy: 

1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie wyprowadzenia nie spełnia 
warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, przy czym przy ocenie 
spełnienia warunku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 6, bierze się pod uwagę 
okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2) wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego interesu 
publicznego. 

11. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie wyprowadzenia, jeżeli: 
1) po uzyskaniu zezwolenia, w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją 

przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego 
naczelnika urzędu celnego; 
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2) podatnik prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa podatkowego lub 
uzyskanym zezwoleniem; 

3) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, z 
zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli podatnik 
dokona zapłaty zaległości z tytułu cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w terminie 7 dni, licząc od dnia 
ujawnienia zaległości, z tym że w przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało 
określone przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej - w terminie 7 dni, licząc 
od dnia doręczenia decyzji określającej kwotę zobowiązania. 

13. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie wyprowadzenia również na wniosek 
podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

14. Podatnik, o którym mowa w art. 13 ust. 3, jest obowiązany przekazać kopię zezwolenia 
wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy przed pierwszym 
wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z tego składu poza procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy. 

[15. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać ostatniego dnia 
miesiąca właściwemu naczelnikowi urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane 
o wyrobach akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu 
podatkowego w ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia.] 

<15. Podmiot prowadzący skład podatkowy jest obowiązany przekazać właściwemu 
naczelnikowi urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane o wyrobach 
akcyzowych i podmiotach, które wyprowadziły te wyroby ze składu podatkowego w 
ramach posiadanych zezwoleń wyprowadzenia, w terminie do 10. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym wyprowadzono te wyroby ze składu 
podatkowego.> 

16. Właściwy naczelnik urzędu celnego doręcza kopię decyzji o zmianie lub cofnięciu 
zezwolenia wyprowadzenia podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, z którego 
następowało lub mogło nastąpić wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy, określonemu w zezwoleniu wyprowadzenia. 

 
Art. 56. 

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane na 
czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, na wniosek podmiotu, 
który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 
2) jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko 
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

3) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego 
prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem 
postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu; 

4) złożył zabezpieczenie akcyzowe; 
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5) nie zostało cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych 
mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie 
na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie 
wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów 
akcyzowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące podmiotu oraz 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 
nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze 
Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, 
numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz określenie 
zakresu działalności, która będzie prowadzona przez podmiot, a także proponowane 
zabezpieczenie akcyzowe. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w ust. 1. 

4. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa w 
szczególności: 

1) numer podmiotu pośredniczącego; 
2) adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego; 
3) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego; 
4) zakres prowadzonej działalności; 
5) rodzaj wyrobów akcyzowych. 

5. Podmiot pośredniczący jest obowiązany umieszczać swój numer w dokumencie dostawy. 
6. Podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu 

celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 
7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7, 9 i 10. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy 
dokonywać przed dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 
zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w zakresie 
dotyczącym zgłoszonej zmiany. 

[9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga 
uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.] 

<9. Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga 
uzyskania nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot 
pośredniczący, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 
przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w 
przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

10. Jeżeli podmiot pośredniczący zamierza dostarczać wyroby akcyzowe należące do innej 
niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych 
wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na 
prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. 
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11. Właściwy naczelnik urzędu celnego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 
działalności jako podmiot pośredniczący w przypadku, gdy: 

1) podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności jako 
podmiot pośredniczący nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1, przy czym 
przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę 
okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia; 

2) wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego. 
12. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie 

działalności jako podmiot pośredniczący, jeżeli: 
1) po uzyskaniu zezwolenia w terminie 3 miesięcy nie podjęto działalności lub ją 

przerwano na czas dłuższy niż 3 miesiące, bez powiadomienia właściwego 
naczelnika urzędu celnego; 

2) podmiot pośredniczący prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa 
podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3) zabezpieczenie akcyzowe podmiotu pośredniczącego utraciło ważność albo nie 
zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 
zobowiązania podatkowego; 

4) został naruszony którykolwiek z warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem 
ust. 14. 

13. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zezwolenie na prowadzenie działalności jako 
podmiot pośredniczący również na wniosek podmiotu pośredniczącego. 

14. Właściwy naczelnik urzędu celnego nie cofa zezwolenia na prowadzenie działalności jako 
podmiot pośredniczący, jeżeli podmiot pośredniczący dokona zapłaty zaległości z tytułu 
cła, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne w terminie 7 dni, licząc od dnia ujawnienia zaległości, z tym że w 
przypadku gdy zobowiązanie podatkowe zostało określone przez organ podatkowy lub 
organ kontroli skarbowej - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji 
określającej kwotę zobowiązania. 

 
Art. 57. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki 
wymienione: 

1) w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca; 

2) w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

1a. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na 
nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 

2. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 
zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 
jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca 
przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej "miejscem odbioru 
wyrobów akcyzowych". Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych 
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jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów 
akcyzowych. 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca powinien zawierać: 

1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 
w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 
zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności 
gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej 
(NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru 
wyrobów akcyzowych; 

2) informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane 
wewnątrzwspólnotowo; 

3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 
4) informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na nabywanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. 
3a. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca powinien zawierać: 
1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 

w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 
zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności 
gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej 
(NIP), adres poczty elektronicznej, a także planowaną lokalizację miejsca odbioru 
wyrobów akcyzowych; 

2) informację o rodzaju oraz ilości wyrobów akcyzowych, które będą nabyte 
wewnątrzwspólnotowo; 

3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 
4) dane podmiotu, od którego będą nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, załącza się plan miejsca odbioru wyrobów 
akcyzowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w ust. 2 i 
art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3a, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

5. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może być 
wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 
Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca 
powinno być wykorzystane jednorazowo, w terminie 3 miesięcy od daty wydania 
zezwolenia. 

6. Zarejestrowany odbiorca jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 
urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w 
terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 7, 9 i 10. 

7. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na nabywanie 
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dokonywać przed 
dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. 



- 56 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

8. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 7, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 
zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w 
zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. 

[9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy wymaga 
uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca.] 

<9. Zmiana miejsca odbioru wyrobów akcyzowych lub zarejestrowanego odbiorcy 
wymaga uzyskania nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca lub nowego zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem następców prawnych lub 
podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane 
w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

10. Jeżeli zarejestrowany odbiorca posiadający zezwolenie na nabywanie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo 
wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej 
działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest 
obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany odbiorca. 

11. Do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenia na jednorazowe nabycie 
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio art. 52. 

 
Art. 62a. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, na pisemny wniosek podmiotu spełniającego 
warunki, wymienione w art. 48 ust. 1 pkt 2-6, wydaje zezwolenie na wysyłanie 
importowanych wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej "zezwoleniem na 
wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający". 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany 
wysyłający powinien zawierać: 

1) dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 
w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub 
zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności 
gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej 
(NIP) oraz adres poczty elektronicznej; 

2) informację o rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą wysyłane z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy; 

3) proponowane zabezpieczenie akcyzowe; 
4) informację o liczbie wydanych temu podmiotowi zezwoleń na wysyłanie wyrobów 

akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. 
3. Do wniosku załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w 

art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 
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4. Zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający może 
być wydane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. 

5. Zarejestrowany wysyłający jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 
urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6, 8 i 9. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia na wysyłanie 
wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dokonywać przed 
dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 
zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający w 
zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. 

[8. Zmiana zarejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na 
wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.] 

<8. Zmiana zarejestrowanego wysyłającego wymaga uzyskania nowego zezwolenia na 
wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, z wyłączeniem 
następców prawnych lub podmiotów przekształconych w przypadkach wstąpienia 
przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i 
obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa.> 

9. Jeżeli zarejestrowany wysyłający zamierza wysyłać z zastosowaniem procedury 
zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem 
dotychczasowej działalności grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 
1, jest obowiązany uzyskać nowe zezwolenie na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako 
zarejestrowany wysyłający. 

10. Do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wysyłanie wyrobów 
akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio art. 52. 

 
Art. 64. 

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podmiot prowadzący skład podatkowy z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podmiot ten spełnia następujące 
warunki: 

1) ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju; 
2) stosuje procedurę zawieszenia poboru akcyzy co najmniej od roku; 
3) jego sytuacja finansowa i posiadany majątek zapewniają wywiązywanie się z 

zobowiązań podatkowych; 
[4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 

państwa oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ 
odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie 
wydanej wobec niego decyzji;] 

<4) nie posiada zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu 
państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec 
niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z 
wyjątkiem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;> 
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5) zobowiązał się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie właściwego naczelnika 
urzędu celnego, kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty z tytułu powstania 
zobowiązania podatkowego. 

1a. Właściwy naczelnik urzędu celnego zwalnia podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3, 
z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, jeżeli podatnik ten spełnia warunki, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 3-5. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie mają zastosowania do rolników prowadzących skład 
podatkowy, w którym są wykonywane, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2006 r. o 
biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wyłącznie czynności polegające na 
wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w 
art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest udzielane na czas oznaczony, nie dłuższy 
niż 2 lata, w drodze decyzji, na pisemny wniosek podmiotu. Na pisemny wniosek 
zwolnionego podmiotu zwolnienie może być przedłużone, w drodze decyzji, na kolejne 
okresy nie dłuższe niż 2 lata. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać dane dotyczące podmiotu i 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 
nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, a także określenie przewidywanej 
maksymalnej kwoty zobowiązań podatkowych podlegających zabezpieczeniu 
akcyzowemu oraz terminu, na jaki zwolnienie ma być udzielone lub przedłużone. 
Wniosek o udzielenie zwolnienia, składany przez podmiot prowadzący skład podatkowy, 
powinien zawierać ponadto określenie rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot w 
składzie podatkowym. 

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków określonych w ust. 1. 

6. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przemieszczania 
wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub objętych 
zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane w przypadku przemieszczania 
rurociągiem ropopochodnych wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi 
prowadzonymi przez ten sam podmiot na terytorium kraju. 

8. Podmiot zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego jest obowiązany 
do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych 
we wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub we 
wniosku o przedłużenie zwolnienia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła 
zmiana. 

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego cofa zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w 
przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia, naruszy którykolwiek z 
warunków określonych w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, z zastrzeżeniem ust. 2. 

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w ust. 1, w tym rodzaj 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie, wzór wniosków, o których mowa w ust. 3, 
a także szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia, o którym 
mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność właściwego zabezpieczenia zobowiązań 
podatkowych oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji o zwolnieniach z 
obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. 
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Art. 81. 

1. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 
wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony, 
przez właściwego naczelnika urzędu celnego, na wniosek sprzedawcy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane dotyczące sprzedawcy i 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub 
nazwę sprzedawcy, adres jego siedziby lub zamieszkania, określenie rodzaju 
prowadzonej działalności gospodarczej, dane identyfikacyjne przedstawiciela 
podatkowego, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę przedstawiciela podatkowego, 
adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
ewidencji działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny REGON oraz numer 
identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej, a także rodzaj wyrobów 
akcyzowych, które będą nabywane wewnątrzwspólnotowo. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, sprzedawca jest obowiązany załączyć 
oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela podatkowego na wykonywanie 
przez niego czynności w tym charakterze oraz dokumenty potwierdzające spełnienie 
przez przedstawiciela podatkowego warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2-6. 

4. Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 
określa w szczególności: 

1) adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego; 
2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy; 
3) rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo. 

5. Przedstawiciel podatkowy jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika 
urzędu celnego o zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 
terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, z zastrzeżeniem ust. 6, 8 i 9. 

6. Powiadomienia o planowanej zmianie danych zawartych w zezwoleniu na wykonywanie 
czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dokonywać przed 
dokonaniem tej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6, stanowi jednocześnie wniosek o zmianę 
zezwolenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. 

[8. Zmiana przedstawiciela podatkowego lub sprzedawcy określonych w zezwoleniu na 
wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wymaga uzyskania 
nowego zezwolenia.] 

<8. Zmiana przedstawiciela podatkowego lub sprzedawcy określonych w zezwoleniu na 
wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego wymaga 
uzyskania nowego zezwolenia, z wyłączeniem następców prawnych lub podmiotów 
przekształconych w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w 
przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

9. Jeżeli przedstawiciel podatkowy zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby 
akcyzowe należące do innej niż będąca przedmiotem dotychczasowej działalności grupy 
wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1, jest obowiązany uzyskać nowe 
zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. 
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10. Do odmowy wydania, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie czynności 
w charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio art. 52. 

 
Art. 82. 

1. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza 
została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1) podatnikowi, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów 
akcyzowych, albo 

2) podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy 
wewnątrzwspólnotowej 

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju. 

2. W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na 
terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy: 

1) podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo 
2) podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu 

- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego w ciągu roku od 
dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 4. 

2a. W przypadku gdy w stosunku do przemieszczanych przez terytorium Unii Europejskiej 
wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą: 

1) powstała nieprawidłowość na terytorium kraju lub 
2) nie można ustalić miejsca, gdzie powstała nieprawidłowość, a powstanie tej 

nieprawidłowości zostanie stwierdzone na terytorium kraju 
- właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z zastosowaniem stawek 
akcyzy obowiązujących w dniu, w którym powstała nieprawidłowość, a jeżeli tego dnia 
nie można ustalić - obowiązujących w dniu, w którym stwierdzono powstanie tej 
nieprawidłowości. 

2b. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2a, jest obowiązany 
poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
z terytorium którego dokonano wysyłki, o powstaniu lub stwierdzeniu powstania 
nieprawidłowości oraz pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2c. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 
terytorium państwa członkowskiego, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów 
akcyzowych przez odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na 
terytorium kraju, właściwy naczelnik urzędu celnego pobiera akcyzę obliczaną z 
zastosowaniem stawek akcyzy obowiązujących w dniu, w którym nieprawidłowość ta 
powstała. 

2d. Właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2c, jest obowiązany 
poinformować właściwe władze podatkowe państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
w którym pobrano akcyzę w związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości, o 
powstaniu nieprawidłowości oraz o pobraniu akcyzy na terytorium kraju. 

2e. Jeżeli w wyniku stwierdzenia powstania nieprawidłowości akcyza zostanie pobrana na 
terytorium kraju, a przed upływem 3 lat od daty nabycia wyrobów akcyzowych przez 



- 61 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

odbiorcę zostanie ustalone, że nieprawidłowość powstała na terytorium państwa 
członkowskiego i akcyza zostanie tam pobrana, podmiotowi, który zapłacił akcyzę w 
związku ze stwierdzeniem powstania nieprawidłowości na terytorium kraju, przysługuje 
zwrot zapłaconej akcyzy. 

2f. W przypadku, o którym mowa w ust. 2e, zwrot akcyzy następuje na pisemny wniosek 
podmiotu, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie 5 lat, licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności akcyzy. 

2g. Za nieprawidłowość uważa się sytuacje, do których dochodzi w trakcie przemieszczania 
wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, w wyniku których całe przemieszczanie lub 
część przemieszczania tych wyrobów nie kończy się zgodnie z przepisami, z 
wyłączeniem sytuacji, w których doszło do całkowitego zniszczenia lub nieodwracalnej 
utraty wyrobów akcyzowych. 

3. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 1, występujący z wnioskiem o zwrot 
akcyzy są obowiązani po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej przedłożyć 
właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1) dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 
2) potwierdzenie otrzymania wyrobów akcyzowych przez odbiorcę z państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej na uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub 
na kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 77 ust. 2, lub na 
dokumencie, o którym mowa w art. 47 ust. 5; 

3) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub złożenie deklaracji w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej lub złożenie zabezpieczenia albo dokument 
potwierdzający, że akcyza w tym państwie nie jest wymagana. 

4. Podatnik lub podmiot, o których mowa w ust. 2, występujący z wnioskiem o zwrot 
akcyzy są obowiązani przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; 
2) udokumentowane potwierdzenie wywozu wyrobów akcyzowych z terytorium kraju 

poza obszar celny Unii Europejskiej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy 
Kodeks Celny, w sposób zgodny z przepisami prawa celnego. 

4a. Podmiot, o którym mowa w ust. 2e, występujący z wnioskiem o zwrot akcyzy jest 
obowiązany przedłożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego: 

1) dokumenty towarzyszące przemieszczaniu wyrobów akcyzowych; 
2) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, w 

którym powstała nieprawidłowość; 
3) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy w związku ze stwierdzeniem powstania 

nieprawidłowości na terytorium kraju. 
5. Zwrotowi nie podlega akcyza w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu 

wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy, a także kwota akcyzy niższa od 
minimalnej kwoty zwrotu. 

6. Właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje weryfikacji wniosku o zwrot akcyzy w 
oparciu o dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3-4a. 

<6a. W przypadku niedokonania przez właściwego naczelnika urzędu celnego zwrotu 
akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, w terminach określonych w przepisach 
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wydanych na podstawie ust. 7, zwrot ten traktuje się jako nadpłatę podatku 
podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa.> 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb 
i terminy dokonywania zwrotu akcyzy, o którym mowa w ust. 1, 2 i 2e, minimalną kwotę 
zwrotu oraz wzór wniosku o zwrot akcyzy, uwzględniając: 

1) konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości dostarczanych 
wewnątrzwspólnotowo lub eksportowanych wyrobów akcyzowych; 

2) konieczność prawidłowego określenia kwot zwracanej akcyzy; 
3) ekonomiczną opłacalność dokonania zwrotu akcyzy. 

 
Art. 91. 

1. Podatnik dokonujący sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, zużywający 
energię elektryczną w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4, a także podmiot 
reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5, są obowiązani do prowadzenia 
ilościowej ewidencji energii elektrycznej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-
rozliczeniowych u nabywcy końcowego lub podmiotu zużywającego energię, a w 
przypadku braku urządzeń pomiarowych - na podstawie współczynnikowo określonego 
poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji 
prowadzonej przez podatnika. 

<1a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podmiotów produkujących energię 
elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest 
dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do 
przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot, pod warunkiem że od 
wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej 
została zapłacona akcyza w należnej wysokości.> 

2. Podmiot dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej 
jest obowiązany do prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej na podstawie 
wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, a w przypadku braku takich możliwości 
- na podstawie dokumentów rozliczeniowych. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna zawierać odpowiednio dane niezbędne do 
określenia w okresach miesięcznych, z dokładnością do 0,001 MWh, łącznej ilości: 

1) wyprodukowanej, nabytej wewnątrzwspólnotowo, zaimportowanej, zakupionej na 
terytorium kraju energii elektrycznej; 

2) energii elektrycznej sprzedanej nabywcom końcowym na terytorium kraju; 
3) energii elektrycznej sprzedanej podmiotom posiadającym koncesję w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne; 
4) energii elektrycznej dostarczonej wewnątrzwspólnotowo i wyeksportowanej; 
5) energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne; 
6) energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy na podstawie art. 30 ust. 6 i 7 oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2; 
7) strat energii elektrycznej niepodlegających opodatkowaniu, o których mowa w art. 9. 
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4. Jeżeli brak jest urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości, o 
których mowa w ust. 3 pkt 5 i 7, prowadzący ewidencję określa ilości szacunkowe. 

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, może być prowadzona w formie papierowej lub 
elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 
celnego o formie jej prowadzenia. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 i 2, powinna być przechowywana do celów kontroli 
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób prowadzenia ilościowej ewidencji energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 i 2, 
uwzględniając: 

1) konieczność określenia odrębnie ilości energii elektrycznej zakupionej, sprzedanej 
nabywcy końcowemu, sprzedanej podmiotowi niebędącemu nabywcą końcowym, 
wyprodukowanej i zużytej na własne potrzeby, dostarczonej wewnątrzwspólnotowo, 
wyeksportowanej oraz strat powstałych w wyniku przesyłania lub dystrybucji energii 
elektrycznej; 

2) konieczność wyodrębnienia kwoty akcyzy należnej do zapłaty od energii 
elektrycznej; 

3) możliwość zapewnienia właściwych informacji dotyczących energii elektrycznej 
sprzedanej nabywcy końcowemu, wyprodukowanej i zużytej na własne potrzeby, 
dostarczonej wewnątrzwspólnotowo, wyeksportowanej oraz strat powstałych w 
wyniku przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej; 

4) przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie akcyzy. 
 

Art. 118. 
1. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się wyroby akcyzowe, które są: 

1) całkowicie niezdatne do użytku; 
2) wyprowadzane ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy 

wewnątrzwspólnotowej lub na eksport; 
3) umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone 

do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych; 
4) przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu 

przepisów prawa celnego; 
5) przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego 

państwa członkowskiego przez terytorium kraju; 
6) wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 i 

przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport. 
2. Z obowiązku oznaczania znakami akcyzy zwalnia się także wyroby akcyzowe, które są 

zwolnione od akcyzy albo objęte zerową stawką akcyzy. 
3. (uchylony). 
4. Podmiot prowadzący skład podatkowy, importer, podmiot dokonujący nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, podmiot dokonujący produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 
pkt 1, 2, 4 lub 5, a także właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 
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3, są obowiązani do prowadzenia ewidencji rodzaju, ilości i wartości wyrobów 
akcyzowych określonych w ust. 1 pkt 1-3 i 6. 

[5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 2, 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy 
wyprowadzone ze składu podatkowego, umieszczone w składzie wolnocłowym lub w 
wolnym obszarze celnym lub wydane z magazynu wyrobów gotowych, pod warunkiem 
pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem 
wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, umieszczenia wyrobów 
akcyzowych w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydania 
wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych. Właściwy naczelnik urzędu 
celnego może zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium kraju 
w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu 
umieszczenia ich w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym. Konwojowanie 
odbywa się na koszt podatnika lub odbiorcy tych wyrobów.] 

<5. Wyroby akcyzowe określone w ust. 1 pkt 3 i 6 mogą być bez znaków akcyzy 
umieszczone w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydane z 
magazynu wyrobów gotowych, pod warunkiem pisemnego powiadomienia 
właściwego naczelnika urzędu celnego przed dniem umieszczenia wyrobów 
akcyzowych w składzie wolnocłowym lub w wolnym obszarze celnym lub wydania 
wyrobów akcyzowych z magazynu wyrobów gotowych. Właściwy naczelnik urzędu 
celnego może zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy terytorium 
kraju w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do 
momentu umieszczenia ich w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym. 
Konwojowanie odbywa się na koszt podatnika lub odbiorcy tych wyrobów.> 

6. Warunkiem zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest złożenie zabezpieczenia kwoty akcyzy na zasadach i 
w trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów 
prawa celnego. 

7. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, może być prowadzona w formie papierowej lub 
elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu 
celnego o formie jej prowadzenia. 

8. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, powinna być przechowywana do celów kontroli przez 
okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona. 

 
Art. 125. 

1. Podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący: 
1) podmiotem prowadzącym skład podatkowy, z zastrzeżeniem pkt 6; 
2) importerem; 
3) podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego; 
4) przedstawicielem podatkowym; 
5) podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5; 
6) właścicielem wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3. 

1a. W przypadku wyrobów akcyzowych, które po dokonaniu importu i dopuszczeniu do 
obrotu mają być wysyłane przez zarejestrowanego wysyłającego z zastosowaniem 
procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego na terytorium kraju, znaki 
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akcyzy może otrzymać importer, podmiot prowadzący skład podatkowy albo właściciel 
wyrobów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, w przypadku gdy będzie wyprowadzał te 
wyroby ze składu podatkowego. 

2. Legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane: 
1) posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów 

akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi 
znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi; 

2) nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ 
administracji publicznej. 

3. Podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa 
wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy na rok kalendarzowy w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 
30 października roku poprzedzającego rok, na który jest składane wstępne 
zapotrzebowanie. 

[4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających 
złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy podmiot, 
którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do 
niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia, z tym że ostateczna 
zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy nie może być złożona po dniu 30 
września danego roku kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego 
roku kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej 
zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było - we wstępnym 
zapotrzebowaniu.] 

<4. W przypadku wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności 
uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na znaki 
akcyzy podmiot, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych 
okoliczności, do niezwłocznego złożenia w urzędzie obsługującym ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych takiego zapotrzebowania, jego zmiany 
lub cofnięcia, z tym że ostateczna zmiana wstępnego zapotrzebowania na znaki 
akcyzy w przypadku: 

1)  wyrobów tytoniowych nie może być złożona po dniu 30 września danego roku 
kalendarzowego, a jeżeli jest składana po dniu 1 września danego roku 
kalendarzowego, nie może przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w 
ostatniej zmianie wstępnego zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było – 
we wstępnym zapotrzebowaniu; 

2)  zmiany wzorów znaków akcyzy nie może być złożona po upływie ostatniego dnia 
czwartego miesiąca poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów 
znaków akcyzy, a jeżeli jest składana po pierwszym dniu czwartego miesiąca 
poprzedzającego datę wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy, nie może 
przekraczać 5% ilości zamówienia zawartego w ostatniej zmianie wstępnego 
zapotrzebowania, a jeżeli takiej zmiany nie było – we wstępnym 
zapotrzebowaniu.> 

4a. Podmiot, który nie odebrał znaków akcyzy, objętych ostateczną zmianą wstępnego 
zapotrzebowania na znaki akcyzy, o której mowa w ust. 4, do końca danego roku 
kalendarzowego, wpłaca kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia znaków akcyzy. 
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5. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania lub zmiany wstępnego zapotrzebowania 
powoduje, że wynikające z tego skutki braku znaków akcyzy obciążają podmiot 
obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, który nie dopełnił 
obowiązku w tym zakresie. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 
wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy, uwzględniając konieczność 
zapewnienia podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami 
akcyzy odpowiedniej liczby i odpowiednich rodzajów tych znaków. 

 
Art. 130. 

[1. Znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub na 
jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo nieodpłatnie 
innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.] 

<1. Znaków akcyzy oraz upoważnień do odbioru znaków akcyzy nie można zbywać lub 
na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie albo 
nieodpłatnie innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3–5.> 

2. Znaki akcyzy są zwracane: 
1) właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w sprawach znaków akcyzy, od którego 

odebrano te znaki; 
2) wytwórcy znaków akcyzy. 

3. Importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciel 
podatkowy mogą przekazać znaki akcyzy podmiotowi mającemu siedzibę poza 
terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów 
akcyzowych lub na wyroby akcyzowe, będące przedmiotem importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego. 

4. Właściciel wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 13 ust. 3, może przekazywać 
znaki akcyzy w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych 
lub na wyroby akcyzowe stanowiące jego własność podmiotowi prowadzącemu skład 
podatkowy albo podmiotowi mającemu siedzibę na terytorium państwa trzeciego. 

<5. Znaki akcyzy mogą być przekazane następcom prawnym lub podmiotom 
przekształconym w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w 
przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w 
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. 

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
rozporządzenia, tryb przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub 
podmiotom przekształconym, uwzględniając konieczność kontroli nad 
przekazaniem znaków akcyzy oraz identyfikacji rodzaju i liczby przekazywanych 
znaków akcyzy.> 
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USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.)  

 

Art. 18. 
1. Sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100.000.000 

zł wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wyłączeniem 
środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 
227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370). Udzielając 
zgody minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia wpływ 
planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych. 

2. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek podmiotu publicznego 
zawierający: 

1) określenie podmiotu publicznego; 
2) określenie planowanego przedsięwzięcia; 
3) przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w 

poszczególnych okresach budżetowych na realizację przedsięwzięcia. 
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje zgodę albo odmawia wydania 

zgody w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zgoda i odmowa zgody nie są 
decyzją administracyjną. 

4. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie zgody, o której mowa w ust. 
1, na realizację tego samego przedsięwzięcia w przypadku zmiany danych określonych w 
ust. 2 pkt 3. Do ponownego wniosku ust. 3 stosuje się. 

 
<Art. 18a. 

1. Zobowiązania wynikające z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym nie 
wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów 
publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy 
oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu 
na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez 
partnera publicznego oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania umowy. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres poszczególnych 
rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie 
zapewnienie przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka.> 

 


