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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 

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

 

(druk nr 1228) 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 

z późn. zm.) 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

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

zastrzeżeniem art. 2a; 

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

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

Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowania tej ustawy: 

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

traktuje się jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

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

Cypru, 

b)  następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako 

wyłączone z terytorium Unii Europejskiej: 

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

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

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

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

funkcjonowaniu Unii Europejskiej - z Republiki Francuskiej, 

–  Górę Athos - z Republiki Greckiej, 

–  Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii, 

–  Wyspy Normandzkie - ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, 

c)  Gibraltar traktuje się jako wyłączony z terytorium Unii Europejskiej; 
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4)   terytorium państwa członkowskiego - rozumie się przez to terytorium państwa wchodzące 

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

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

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

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

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

świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych; 

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

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

trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; 

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

transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: 

a)  dostawcę lub na jego rzecz, lub 

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

towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia 

statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków 

transportu służących do celów prywatnych 

-  jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy 

organ celny określony w przepisach celnych; 

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

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

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

towarów: 

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

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

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

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

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

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

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

dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu 

lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment 

dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany 
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przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy 

użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, 

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

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

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

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

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

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

producenta, 

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

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

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

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

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

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

demonstracyjnych przez producenta; 

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

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

usług nakładanego tą ustawą; 

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

stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w 

dziale 11; 

13)  urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego 

właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania; 

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

czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi 

budynków, budowli lub ich części, po ich:] 

<pierwszym zasiedleniu − rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu 

nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne 

budynków, budowli lub ich części, po ich:> 

a)  wybudowaniu lub 

b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o 

podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej; 
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UWAGA: 

pominięto pkt 14a – 45 

Art. 5. 

1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: 

1)   odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 

2)   eksport towarów; 

3)   import towarów na terytorium kraju; 

4)   wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 

5)   wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały 

wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. 

3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają również towary w przypadku, o którym mowa w art. 

14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku wystąpienia nadużycia prawa dokonane czynności, o których mowa w ust. 1, 

wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku 

odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. 

5. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, w 

ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w 

przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których 

przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy. 

<6. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim 

w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych 

odcinków dróg opodatkowaniu nie podlega import towarów wykorzystywanych do 

budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg 

z tego państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli w odniesieniu do tej umowy 

została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących 

odstępstwo od art. 2 ust. 1 lit. d dyrektywy 2006/112/WE.> 

 

Art. 14. 

1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu 

nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 

1)   rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej; 
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2)   
(11)

 zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną 

albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności podlegających 

opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgłoszenia zaprzestania 

działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; 

3)   
(12)

 wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy 

sukcesyjnego - w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i 

dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku 

na podstawie art. 113 ust. 1 i 9. 

3. 
(13)

 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w 

art. 15, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, nie wykonywał 

czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy. Nie dotyczy to 

podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 

5. 
(14)

 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z 

natury towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 

3, zwany dalej "spisem z natury". [Podatnicy są obowiązani załączyć informację o 

dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku 

należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania 

spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo 

wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.] <Podatnicy są obowiązani 

złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie 

wartości towarów i o kwocie podatku należnego, nie później niż w dniu złożenia 

deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, 

zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo 

wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3.> 
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6. 
(15)

 Obowiązek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu 

rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 

albo wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

7. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, o których mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której 

przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez 

okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku 

od towarów objętych spisem z natury. 

7a. 
(16)

 Przepis ust. 7 stosuje się również do dostawy towarów dokonywanej przez osoby 

będące właścicielami przedsiębiorstwa w spadku na dzień: 

1)   zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez 

przedsiębiorstwo w spadku; 

2)   wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego; 

3)   wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego. 

8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona 

zgodnie z art. 29a ust. 2. 

9. (uchylony). 

9a. 
(17)

 Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, osobom, które były wspólnikami 

spółek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwiązania, zwanym dalej "byłymi 

wspólnikami", oraz osobom, o których mowa w ust. 7a, przysługuje prawo zwrotu różnicy 

podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby, 

spółki albo podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, i podatnik, którego działalność jest 

kontynuowana przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, byli podatnikami 

zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. 

[9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na podstawie 

złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji: 

1)   umową spółki, aktualną na dzień rozwiązania spółki; 

2)   wykazem rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju lub rachunków byłych wspólników w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany zwrot 

różnicy podatku.] 
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<9b. W przypadku byłych wspólników zwrotu różnicy podatku dokonuje się na 

podstawie złożonej deklaracji podatkowej oraz złożonych nie później niż w dniu 

złożenia tej deklaracji: 

1) umowy spółki, aktualnej na dzień rozwiązania spółki; 

2) wykazu rachunków bankowych byłych wspólników w banku mającym siedzibę 

na terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany 

zwrot różnicy podatku.> 

9c. Zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9b, dokonuje się: 

1)   w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie 

spółki; jeżeli [z załączonej] <ze złożonej> umowy nie wynikają te udziały w zysku, 

przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe; 

2)   na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. 

[9ca. 
(18)

 W przypadku osób, o których mowa w ust. 7a, zwrotu różnicy podatku dokonuje się 

na podstawie złożonej deklaracji podatkowej wraz z załączonymi do tej deklaracji: 

1)   dokumentami potwierdzającymi ich udział w przedsiębiorstwie w spadku; 

2)   wykazem rachunków bankowych tych osób w banku mającym siedzibę na terytorium 

kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są 

członkami, na które ma być dokonany zwrot różnicy podatku.] 

<9ca. W przypadku osób, o których mowa w ust. 7a, zwrotu różnicy podatku dokonuje 

się na podstawie złożonej deklaracji podatkowej oraz złożonych nie później niż 

w dniu złożenia tej deklaracji: 

1) dokumentów potwierdzających ich udział w przedsiębiorstwie w spadku; 

2) wykazu rachunków bankowych tych osób w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju lub ich rachunków w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której są członkami, na które ma być dokonany 

zwrot różnicy podatku.> 

9cb. 
(19)

 Zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 9ca, dokonuje się: 

1)   w proporcjach wynikających z prawa do udziału w przedsiębiorstwie w spadku; jeżeli 

[z załączonych] <ze złożonych> dokumentów nie wynikają te udziały, przyjmuje się, 

że prawa do udziału są równe; 

2)   na rachunki, o których mowa w ust. 9ca pkt 2. 
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9d. Do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie 

pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

9e. 
(20)

 W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b albo 9ca, kwota 

zwrotu różnicy podatku składana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku 

gdy złożono dokumenty, o których mowa w ust. 9b albo 9ca, ale w wykazie rachunków, o 

którym mowa w tych przepisach, nie podano rachunku byłego wspólnika albo osoby, o 

której mowa w ust. 7a, do depozytu składana jest kwota zwrotu różnicy podatku w części 

przypadającej temu byłemu wspólnikowi albo tej osobie. 

9f. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, złożenie do depozytu 

kwoty zwrotu różnicy podatku następuje po zakończeniu weryfikacji rozliczenia 

podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, 

kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. 

9g. 
(21)

 W przypadku gdy przed upływem terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w 

art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze, złożono dokumenty, o których mowa w ust. 9b albo 9ca, a 

naczelnik urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie 

drugie, i przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd 

skarbowy wypłaca byłym wspólnikom albo osobom, o których mowa w ust. 7a, należną 

kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej 

w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. W przypadku gdy 

dokumenty, o których mowa w ust. 9b albo 9ca, złożono na 14 dni przed upływem 

terminu zwrotu lub później, odsetki, o których mowa w zdaniu pierwszym, są naliczane 

od 15. dnia po dniu złożenia tych dokumentów. Odsetek nie nalicza się od kwoty zwrotu 

różnicy podatku w części przypadającej temu byłemu wspólnikowi albo tej osobie, 

których rachunku nie podano. 

9h. 
(22)

 W przypadku osób, o których mowa w ust. 9a, w stosunku do których naczelnik 

urzędu skarbowego przedłużył termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy 

wypłaca tym osobom należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej 

opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego 

rozłożenia na raty. 

9i. Kwota zwrotu różnicy podatku złożona w depozycie nie podlega oprocentowaniu, z 

zastrzeżeniem ust. 9j. 
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9j. 
(23)

 Oprocentowanie kwoty zwrotu różnicy podatku złożonej w depozycie jest naliczane od 

15. dnia po dniu złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 9b albo 9ca, lub podania 

numerów rachunków, o których mowa w ust. 9e zdanie drugie. 

10. Do rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 18c. 

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

ustanowiony: 

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

sporządzania deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, o których mowa 

w art. 100 ust. 1, oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym, o których 

mowa w art. 101a ust. 1, a także w zakresie prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;] 

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

sporządzania deklaracji podatkowych oraz informacji podsumowujących, o 

których mowa w art. 100 ust. 1, a także w zakresie prowadzenia i 

przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;> 

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

tego upoważniony w umowie. 

2. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie 

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

 

Art. 30a. 

1.  Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, w tym dokonywanego na podstawie art. 12 ust. 4-6, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 29a ust. 1-1b, 6, 7, 10 i 11. 

2. Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadkach, o których mowa w art. 11, stosuje 

się odpowiednio art. 29a ust. 2. 

[2a. Do ustalenia podstawy opodatkowania - w celu obliczenia i wpłacenia kwot podatku - w 

przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, 

można stosować odpowiednio tylko przepis art. 29a ust. 1 albo 2, z tym że w celu 

określenia kwoty zapłaty lub ceny nabycia przyjmuje się ceny paliw silnikowych 
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udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2b. Ceny paliw silnikowych, o których mowa w ust. 2a, udostępnia się, na okresy 

dwutygodniowe, ostatniego dnia roboczego tygodnia poprzedzającego ten okres, 

uwzględniając ceny hurtowe paliw silnikowych w Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2a. Do ustalenia podstawy opodatkowania – w celu obliczenia i wpłacenia kwot 

podatku – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa 

w art. 103 ust. 5aa, do określenia kwoty zapłaty, ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia można przyjąć ceny towarów udostępnione zgodnie z ust. 2b, jeżeli 

zostaną udostępnione. W takim przypadku stosuje się odpowiednio tylko przepis 

art. 29a ust. 1 albo 2. 

2b. Ceny towarów, o których mowa w ust. 2a, mogą być udostępniane przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, w formie komunikatu, w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego, na okres 

miesiąca, ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten miesiąc. Przy określaniu 

cen tych towarów uwzględnia się ich ceny hurtowe w Rzeczypospolitej Polskiej.> 

3. Jeżeli po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca otrzymuje zwrot 

podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego 

wysłano lub transportowano towary, podstawę opodatkowania obniża się o kwotę 

zwróconego podatku akcyzowego, przy czym ma on obowiązek udowodnić na podstawie 

posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzowego. 

 

Art. 33. 

[1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do 

obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem 

obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. 

2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana 

nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek 

w prawidłowej wysokości. 

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-

skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.] 

<1. Podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do 

obliczenia i wykazania w: 
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1) zgłoszeniu celnym albo 

2) rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do 

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu 

celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2015/2446”, w przypadkach, o których mowa w art. 324 lub 

art. 325 rozporządzenia 2015/2447 

 kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem 

art. 33b. 

2. Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia 

kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu 

celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. 

3. Po przyjęciu zgłoszenia celnego lub po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia 

podatnik może wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu celno-skarbowego 

o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.> 

4. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez 

organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego 

podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c. 

5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiązany do zapłaty 

kwoty należnego podatku w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, 

również gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo 

obniżone do wysokości 0%. 

6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego jest obowiązany do poboru podatku 

należnego z tytułu importu towarów, z zastrzeżeniem art. 33a i 33c. 

7. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku, jeżeli podatek ten nie został uiszczony, w 

przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie 

przepisów celnych, z zastrzeżeniem ust. 7a-7e. 

7a. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, gdy zabezpieczenie potencjalnego długu celnego 

wymaganego zgodnie z: 

1)   art. 148 ust. 2 lit. c lub art. 211 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks 
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celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "unijnym 

kodeksem celnym", 

[2)   art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 

2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad 

dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 

29.12.2015, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2015/2446"] 

<2) art. 115 ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a rozporządzenia 2015/2446> 

–   dotyczy przypadków objęcia towarów czasowym składowaniem lub procedurą: 

końcowego przeznaczenia, składowania celnego, uszlachetniania czynnego lub 

odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, 

pod warunkiem że podatnik przedstawi organowi celnemu dokumenty potwierdzające, 

że jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i 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. 

7b. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 7a, uważa 

się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej 

treści. 

7c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

7d. Dokumentów, o których mowa w ust. 7a, nie przedstawia się, jeżeli organ celny 

dysponuje takimi dokumentami, przedstawionymi mu nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dokonaniem importu, i dane w nich zawarte są aktualne. 

7e. Jeżeli organ celny uzna, że w przypadkach, o których mowa w ust. 7a, istnieje ryzyko, że 

kwota podatku nie zostanie zapłacona w przewidzianym terminie, może w każdym czasie 

zażądać złożenia zabezpieczenia. 

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

określić terminy zapłaty podatku inne niż określone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania 
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innych terminów, uwzględniając przepisy Unii Europejskiej oraz przebieg realizacji 

budżetu państwa. 

Art. 33a. 

1. W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym 

mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest 

uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym 

jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu 

importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem: 

1)   przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym 

podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu: 

a)  zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w 

każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych 

zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w 

kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za 

okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość, 

b)  potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego; 

2)   (uchylony). 

2a. Wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej 

samej treści. 

2b. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, 

jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego posiada złożone przez podatnika aktualne 

dokumenty. 
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4. Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celno-

skarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o: 

1)   zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem 

okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie; 

2)   rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem 

okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. 

5. W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 

unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela pośredniego w 

rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje 

podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Przepisy ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

[6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu 

towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.] 

[7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił 

dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na 

zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu 

towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do 

zapłaty naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych 

przywozowych wynikających z długu celnego kwoty podatku wraz z odsetkami.] 

<7. Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku należnego z tytułu importu towarów na 

zasadach określonych w ust. 1 i nie rozliczył tego podatku w całości lub w części na 

tych zasadach, traci prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w 

odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, której nie 

rozliczył w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty 

podatku wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru 

kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.> 

8. W przypadku gdy objęcie towarów uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 

unijnego kodeksu celnego, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego w 

rozumieniu przepisów celnych, który działa na rzecz podatnika nieposiadającego 

pozwolenia na stosowanie uproszczenia, którym zostały objęte towary, lub dokonywane 

jest przez przedstawiciela pośredniego, o którym mowa w ust. 5, przepis ust. 7 stosuje się 
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odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży 

solidarnie na podatniku oraz na działającym na jego rzecz przedstawicielu. 

[9. W przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego właściwy do poboru kwoty należności 

celnych przywozowych wynikających z długu celnego pobrał kwotę podatku, o której 

mowa w ust. 7, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji podatkowej, podatnik 

ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji podatkowej za okres 

rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana. 

10. Podatnik, który nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 6, może w drodze decyzji 

naczelnika urzędu skarbowego utracić na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku 

na zasadach określonych w ust. 1, począwszy od okresu rozliczeniowego następującego po 

miesiącu, w którym doręczono podatnikowi decyzję. 

11. Decyzji, o której mowa w ust. 10, nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, o 

którym mowa w ust. 6, w tym częstotliwość tego nieprzestrzegania, można uznać za 

nieistotne w stosunku do liczby i wielkości operacji importowych, które podatnik rozlicza 

zgodnie z ust. 1, pod warunkiem że uchybienie to było spowodowane okolicznościami 

niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.] 

12. Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego: 

1)   działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub 

2)   w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela 

bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych 

- może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji 

podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu 

importu tych towarów. [Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio.] 

<Przepisy ust. 2–4 i 7 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 33b. 

1. W przypadku stosowania przez podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, 

odprawy scentralizowanej, o której mowa w art. 179 unijnego kodeksu celnego, w której 

realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw 

członkowskich, podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku 

należnego z tytułu importu towarów w deklaracji dla importu towarów, zwanej dalej 

"deklaracją importową". 
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2. Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie do 

16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z 

tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W 

przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w 

jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą 

za okres miesięczny. 

3. Podatnik jest obowiązany w terminie, o którym mowa w ust. 2, do wpłacenia kwot podatku 

wykazanych w deklaracjach importowych, z zastrzeżeniem art. 33a. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 33 ust. 2, 3, 6 i 7 stosuje się 

odpowiednio. 

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

deklaracji importowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, miejsce i 

sposób składania deklaracji importowej oraz właściwość miejscową naczelnika urzędu 

celno-skarbowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając: 

1)   zakres zadań wykonywanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego; 

[2)   specyfikę pojedynczych pozwoleń;] 

<2) specyfikę odprawy scentralizowanej;> 

3)   potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku. 

 

Art. 37. 

1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji 

naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a 

podatkiem: 

1)   pobranym przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty 

należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego, 

2)   należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w: 

a)  zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub 

b)  deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b 

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji. 

1a. W przypadku gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów została określona w 

decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających 

z długu celnego pobiera od niepobranej kwoty podatku odsetki z uwzględnieniem 
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wysokości i zasad obowiązujących na potrzeby odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 1aa i 1ab, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia 

następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o 

wysokości należności podatkowych. 

1aa. W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 33 

ust. 2 i 3, odsetki pobiera się w wysokości: 

1)   50% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, 

jeżeli zgłaszający: 

[a)  złoży wniosek o dokonanie sprostowania zgłoszenia celnego, nie później niż w 

terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego, oraz 

b)  uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie 

zgłoszenia celnego kwotę podatku wraz z odsetkami;] 

<a) złoży wniosek, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie później niż w terminie 

6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia celnego lub przedstawienia rozliczenia 

zamknięcia, oraz 

b) uiści w terminie 10 dni od dnia powiadomienia niepobraną na podstawie 

zgłoszenia celnego lub rozliczenia zamknięcia kwotę podatku wraz 

z odsetkami;> 

2)   150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, 

jeżeli w wyniku kontroli zgłoszenia celnego <lub rozliczenia zamknięcia> dokonanej 

z urzędu stwierdzono zaniżenie kwoty podatku w wysokości przekraczającej 25% 

kwoty należnej i wyższej niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), 

obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności należności. 

1ab. W przypadku gdy kwota podatku została określona w decyzji, o której mowa w art. 34, 

odsetki pobiera się w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 

§ 1 Ordynacji podatkowej. 

1b. Od kwoty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 

34, niezapłaconej w terminie, pobiera się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisami 

Ordynacji podatkowej. 

2. (uchylony). 
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3. Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby administracji 

skarbowej. 

Art. 43. 

1. Zwalnia się od podatku: 

1)   (uchylony); 

2)   dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od 

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

przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego; 

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

importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; 

3)   dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, 

dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez 

rolnika ryczałtowego; 

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

obrocie pocztowym na terytorium kraju i innych znaczków tego typu; 

5)   dostawę ludzkich organów i mleka kobiecego; 

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

krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami; 

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

jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących 

przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego 

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

które mają wartość numizmatyczną; 

8)   dostawę złota dla Narodowego Banku Polskiego; 

9)   dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane; 

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

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

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

upłynął okres krótszy niż 2 lata; 

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

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

do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 

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

których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 

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

początkowej tych obiektów; 

11)  czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących 

właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych 

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

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

z 2018 r. poz. 845 i 1230); 

12)  usługi zarządzania: 

a)  funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i 

zbiorczymi portfelami papierów wartościowych - w rozumieniu przepisów o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, 

b)  portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych i alternatywnych funduszy 

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

c)  ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów o 

działalności ubezpieczeniowej, 

d)  otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami 

emerytalnymi w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, a także Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych 

przepisów, 

e)  pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisów o 

pracowniczych programach emerytalnych, 

f)  obowiązkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym 

utworzonymi na podstawie przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 

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

tworzone w celu zabezpieczenia prawidłowego rozliczenia transakcji zawartych w 

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

giełdach towarowych w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, przez 



- 20 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbę rozliczeniową w 

rozumieniu przepisów o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i 

systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi 

systemami, 

g)  
(46)

 pracowniczymi planami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215); 

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

autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w 

odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania należności na rzecz placówek 

oświatowych, o których mowa w ust. 9; 

14)  świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich 

zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez 

dentystów oraz techników dentystycznych; 

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

podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej 

ustawie;] 

<15) działalność w zakresie gier hazardowych podlegającą przepisom o grach 

hazardowych;> 

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

produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

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

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

przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 

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

przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację; 

17)  powszechne usługi pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do 

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

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

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

tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez 

podmioty lecznicze; 

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

przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z 
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tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich 

zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza; 

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

przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: 

a)  lekarza i lekarza dentysty, 

b)  pielęgniarki i położnej, 

c)  medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), 

d)  psychologa; 

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

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

których mowa w pkt 18 i 19; 

20)  usługi transportu sanitarnego; 

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

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

uznawani za podatników, w celu świadczenia swoim członkom usług bezpośrednio 

niezbędnych do wykonywania tej działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku, 

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

kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z 

nich w ogólnych wydatkach tych grup, poniesionych we wspólnym interesie, jeżeli 

zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji; 

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

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

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

tej pomocy, wykonywane przez: 

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

pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki 

interwencji kryzysowej, 

b)  wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę: 

–  domy pomocy społecznej prowadzone przez podmioty posiadające zezwolenie 

wojewody, 

–  placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 

c)  placówki specjalistycznego poradnictwa, 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku na 

podstawie zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę, 

e)  specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

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

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

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

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

świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane: 

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

przepisach o systemie oświaty oraz w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669), 

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

25)  usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych; 

26)  usługi świadczone przez: 

a)   jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, 

b)   uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w 

zakresie kształcenia 

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

27)   usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, 

ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli; 

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

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

29)  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż 

wymienione w pkt 26: 

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

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

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług 

objętych akredytacją, lub 

c)  finansowane w całości ze środków publicznych 

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane; 
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30)  usługi zakwaterowania: 

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

prowadzących te bursy i internaty, 

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

prowadzących te domy studenckie, 

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

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

mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich 

uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów; 

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

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

do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o 

stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, 

b)  organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, 

patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim 

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

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

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

nastawione na osiąganie zysków, jeżeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia 

warunków konkurencji; 

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

kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, 

których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, 

pod warunkiem że: 

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

wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, 

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

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

wychowaniu fizycznym 

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-

promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków 

przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego 
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zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług 

wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością; 

33)  usługi kulturalne świadczone przez: 

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

przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru 

instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem 

tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi 

usługami związaną, 

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

prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w 

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

artystycznego wykonania utworów; 

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

publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem: 

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

b)  usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, 

c)  usług reklamowych i promocyjnych, 

d)  działalności agencji informacyjnych; 

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

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

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

36)  usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze 

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

mieszkaniowe; 

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

usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez 

ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy 

rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem 

umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; 

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

świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie 

kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę; 
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39)  usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 

transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu 

tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub 

pożyczkodawcę; 

40)  usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 

pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów 

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

usług; 

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

a)  spółkach, 

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

-   z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi; 

41)  usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z 

dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1768, z późn. zm.), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania 

nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie. 

2. (uchylony). 

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

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

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

96 ust. 1 i 2. 

4. (uchylony). 

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

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

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

pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed 

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

zwolnienia. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

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

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

opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.] 
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8. (uchylony). 

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

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

wychowawcze. 

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

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

dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: 

1)   są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; 

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

naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie 

dostawy budynku, budowli lub ich części. 

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

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

dokonującego dostawy oraz nabywcy; 

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

3)   adres budynku, budowli lub ich części. 

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

dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na 

rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności 

charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. 

12a. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, nie stosuje się, jeżeli: 

1)   określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego 

towarów nie jest możliwe na podstawie prowadzonej przez tę organizację 

dokumentacji, lub 

2)   wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów 

nastąpiło na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę 

organizację. 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 

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

1)   czynności ściągania długów, w tym factoringu; 

2)   usług doradztwa; 

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

dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających: 

1)   tytuł prawny do towarów; 

2)   tytuł własności nieruchomości; 

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

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

własności lub posiadania nieruchomości lub jej części; 

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

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

zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z 

podatku. 

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

mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z 

usługami podstawowymi, jeżeli: 

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

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

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

konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników 

niekorzystających z takiego zwolnienia. 

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

zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami 

podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe. 

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

podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 

sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one 

przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. 

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

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

2)   wstępu: 

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

wykonawstwa artystycznego i literackiego, 

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

c)  do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; 
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3)   wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez 

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

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

5)   działalności agencji informacyjnych; 

6)   usług wydawniczych; 

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

8)   usług ochrony praw. 

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

w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy. 

<21. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości 

uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia 

warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od 

podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9–10a, przyjmuje się, że warunki 

zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.> 

 

<Art. 82a. 

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, 

o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania 

niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków 

zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku 

wprowadzonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 2 i 3, 

przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.> 

 

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 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 
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identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez 

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

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

nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania 

tego zwrotu. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik 

urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji 

rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli 

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli 

przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w 

wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia 

płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

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

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

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

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

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

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

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 

2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie 

rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami 

lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności 

tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. 

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o 

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

Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym 

postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie 

zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

3. (uchylony). 
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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; 

5)   papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu 

wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych 

papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, 

wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący 

być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

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

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

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

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

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

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

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

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

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

złożone zabezpieczenie: 

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

lub 

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

przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

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

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

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

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

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

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1)   w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 
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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 kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego 

dotyczy zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej 

kontroli, a jeżeli w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w 

postępowanie podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

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. 
(47)

 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-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio. 

5a. 
(48)

 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 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-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

6. 
(49)

 Urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w 

ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

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

kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 
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nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, 

wynikają z: 

a)  faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o 

którym mowa w odrębnych przepisach, 

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

kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł, 

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

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

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

nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich 

usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, 

jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych 

transakcji, 

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

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 

przekracza 3000 zł, 

[3)   podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,] 

<3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, 

potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,> 

4)   podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w 

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

a)  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

b)  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 

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

odpowiednio. 

6a. Na wniosek podatnika, [złożony wraz z deklaracją podatkową] <zawarty w złożonej 

deklaracji podatkowej>, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy 
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podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od 

dnia złożenia rozliczenia. 

UWAGA: 

pominięto ust. 6b – 13 

 

Art. 89a. 

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

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

których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy 

opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której 

nieściągalność została uprawdopodobniona. 

1a. 
(50)

 Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy 

wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 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 restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 

r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 

1544 i 1629), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; 

2)   (uchylony); 

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

korekty, o której mowa w ust. 1: 

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

b)  dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego 

lub w trakcie likwidacji; 

4)   (uchylony); 

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

od końca roku, w którym została wystawiona; 

6)   (uchylony). 

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

nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do 
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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.] 

<5. Wierzyciel informuje o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwego dla niego 

naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji podatkowej, w której dokonuje tej 

korekty.> 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

[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. 91. 

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

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

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

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

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

podatkowego. 

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

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

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

jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

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

korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w 
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przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, 

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

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

praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego 

przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, 

przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu 

roku, w którym zostały oddane do użytkowania. 

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

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

przypadku tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

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

pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który 

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

podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. 

4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi; 

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

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

z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu. 

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

obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od 

wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie 
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miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku 

należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. 

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

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

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

jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych 

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

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

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

do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 

miesięcy. 

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

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

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

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

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

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

zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za 

okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana. 

<7e. Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 3 albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający 

okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, 

w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.> 
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8. Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do 

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

przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania. 

9. W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części 

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

przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

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

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

dokonywania korekt związanych z odliczeniem kwoty podatku naliczonego oraz zwolnić 

niektóre grupy podatników od dokonywania korekt, uwzględniając: 

1)   specyfikę wykonywania niektórych czynności; 

2)   uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami i usługami; 

3)   konieczność zapewnienia prawidłowego odliczenia kwoty podatku naliczonego. 

 

Art. 96. 

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

czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie 

rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

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

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

rolnych. 

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

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

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

złożyć zgłoszenie rejestracyjne. 

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

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

4. Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego", a w przypadku 

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

podatnika potwierdza to zarejestrowanie. 
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4a. Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez 

konieczności zawiadamiania podmiotu, jeżeli: 

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

2)   podmiot ten nie istnieje, lub 

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

tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub 

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

skarbowego, lub 

5)   
(55)

 z posiadanych informacji wynika, że podatnik może prowadzić działania z 

zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 

Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 

celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 

Ordynacji podatkowej, lub 

6)   
(56)

 wobec tego podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

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

przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym 

podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu 

czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako 

podatnika VAT czynnego. 

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

uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści 

majątkowej. 

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

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

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

przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji 

tego zgłoszenia, w terminach: 

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

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

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

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

113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; 
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3)   przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym 

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

zwolnienia, z zastrzeżeniem pkt 4; 

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

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

czynności. 

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

6. Jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności 

podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności 

naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu 

skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

7. 
(57)

 W przypadku śmierci podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu 

podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

7a. 
(58)

 Podatnik będący osobą fizyczną jest obowiązany poinformować właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego o: 

1)   dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

zarządcy sukcesyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zarządzie 

sukcesyjnym, w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu; 

2)   zmianach w zakresie wpisu, o którym mowa w pkt 1 - w terminie 7 dni od dnia, w 

którym nastąpiła zmiana. 

7b. 
(59)

 Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika, o którym mowa w art. 15 

ust. 1a, z rejestru jako podatnika VAT w przypadku: 

1)   zaprzestania przez osobę, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników 

i płatników, prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku pod firmą zmarłego 

przedsiębiorcy albo 

2)   wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego - w przypadku gdy 

zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w 

art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników, albo 

3)   zaprzestania pełnienia funkcji przez zarządcę sukcesyjnego, albo 

4)   wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. 
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7c. 
(60)

 Osoba, która dokonała zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 

października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, a w 

przypadku jej śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych - osoby, 

o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, o 

których mowa w art. 13 tej ustawy, są obowiązane do poinformowania naczelnika urzędu 

skarbowego o zaistnieniu zdarzeń, o których mowa w ust. 7b pkt 1 i 2, niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 

7d. 
(61)

 Zarządca sukcesyjny, a w przypadku gdy zarządca sukcesyjny przestał pełnić swą 

funkcję przed wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego - osoby, o których mowa w art. 14 

ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej 

ustawy, są obowiązani do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu 

zdarzeń, o których mowa w ust. 7b pkt 3 i 4, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 

dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń. 

8. 
(62)

 W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu 

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

podatnika z rejestru jako podatnika VAT. 

8a. 
(63)

 Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku śmierci podatnika, gdy właściwy naczelnik 

urzędu skarbowego został poinformowany zgodnie z ust. 7a. 

8b. 
(64)

 Właściwy naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o 

którym mowa w ust. 7 lub art. 15 ust. 1a, w przypadkach, o których mowa w ust. 7b pkt 1 

i 3, jako podatnika VAT ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez 

konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego w przypadku: 

1)   dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 

1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, w tym 

ponownego dokonania tego zgłoszenia, 

2)   gdy zarządca sukcesyjny poinformuje o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego, 

3)   gdy po wykreśleniu podatnika, zgodnie z ust. 7b pkt 3, zarządca sukcesyjny 

poinformuje o jego powołaniu 

- pod warunkiem złożenia niezwłocznie brakujących deklaracji za okresy poprzedzające 

okres, w którym dokonano zgłoszenia lub złożono informację, zgodnie z pkt 1-3. 

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

bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: 

1)   podatnik nie istnieje lub 
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2)   mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z 

podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub 

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

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

skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji 

skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub 

5)   
(65)

 posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z 

zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 

Ordynacji podatkowej lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do 

celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 

Ordynacji podatkowej, lub 

6)   
(66)

 wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

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

1)   zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów 

dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co 

najmniej 6 kolejnych miesięcy lub 

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

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

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

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

usług z kwotami podatku do odliczenia, lub] 

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

lub 3, nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub takiej deklaracji za 

kwartał, lub 

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

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

towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia, lub> 

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

dokonane, lub 

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

aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub 
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bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym 

rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej 

- z zastrzeżeniem ust. 9b-9f. 

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

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

obowiązany przed dniem: 

1)   zawieszenia działalności gospodarczej albo 

2)   rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności 

gospodarczej 

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

którym będzie wykonywał te czynności. 

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

skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika 

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

zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis ust. 

9a pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

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

właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego podatnik udowodni, że 

prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą oraz złoży niezwłocznie brakujące 

deklaracje. 

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

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

wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.] 

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

sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku 

do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki 

prowadzonej działalności gospodarczej.> 

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

faktury korygującej było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika. 

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

składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia 

wykonywania działalności gospodarczej, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem 

zawieszenia tej działalności. 
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[9h. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika, o którym mowa w 

ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania 

zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzi opodatkowaną 

działalność gospodarczą oraz, w przypadku niezłożenia deklaracji pomimo takiego 

obowiązku, niezwłocznie złoży brakujące deklaracje.] 

<9h. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 9 

pkt 1–4 i ust. 9a pkt 2, złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru 

jako podatnika VAT, przywraca zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT 

czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik 

udowodni, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą, a w przypadku 

nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku – jeżeli najpóźniej wraz ze 

złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje.> 

<9ha. Przepis ust. 9h stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym w złożonych 

deklaracjach nie została wykazana sprzedaż, nabycie towarów lub usług ani import 

towarów z kwotami podatku do odliczenia, i okoliczność ta wynika, zgodnie 

z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.> 

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

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

ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, jeżeli podatnik wykaże, że 

prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej, o 

których mowa w ust. 9a pkt 4, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy 

podatnika. 

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

ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia 

rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są 

realizowane z zamiarem, o którym mowa w ust. 9 pkt 5, albo wyjdą na jaw inne 

okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru. 

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

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

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

pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni. 



- 44 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

lub 2 kolejne kwartały deklaracjach, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, podatnik 

wykazał wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku. 

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

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

sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany jest ze specyfiką prowadzonej 

działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem wykonywania sprzedaży innej niż 

zwolniona od podatku. 

10c. Naczelnik urzędu skarbowego przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT 

czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik wykaże, 

że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży innej niż zwolniona od podatku związany 

jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem 

wykonywania sprzedaży innej niż zwolniona od podatku. 

11. (uchylony). 

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

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

dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje 

wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 

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

U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629). Zdanie drugie nie 

ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości 

organu podatkowego. 

12a. 
(67)

 W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1a, obowiązki określone w 

ust. 5 i 12 wykonuje zarządca sukcesyjny. W okresie od otwarcia spadku do dnia 

ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy 

sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę 

funkcję, do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu 

sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych za przedsiębiorstwo w spadku wykonują 

osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, dokonujące czynności, 

o których mowa w art. 13 tej ustawy. 

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

czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. 
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Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes 

prawny w złożeniu wniosku. 

14. Na wniosek podatnika świadczącego usługi międzynarodowego przewozu drogowego, 

polegającego na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi na 

terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, posiadającego siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z 

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

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

prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego stałe miejsce zamieszkania albo 

zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium 

kraju, naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do wydania kopii potwierdzenia 

zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w liczbie wskazanej we 

wniosku. 

Art. 97. 

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

podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej 

wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia 

zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa 

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

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

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

których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której 

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

określonej w art. 10 ust. 6. 

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

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

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

import usług; 

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

od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, 

zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. 

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

podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1. 
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4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z 

ust. 1, jako podatnika VAT UE. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

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

ust. 1-3, jako podatnika VAT UE. 

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

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

na potrzeby podatku, przy: 

1)   dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

2)   dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, 

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

od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, 

zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, 

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

importu usług 

- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym 

kodem PL. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

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

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

piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia 

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

okoliczności. 

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

podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE. 

[15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, złoży za 3 kolejne miesiące lub 

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

sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, naczelnik 
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urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i 

powiadamia go o wykreśleniu.] 

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

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

wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami 

podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot 

z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.> 

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

okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących, o których mowa w 

art. 100, pomimo istnienia takiego obowiązku. 

16. 
(68)

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

7, 7b i 8-9a, jest równoznaczne z wykreśleniem z rejestru jako podatnika VAT UE. 

Przepisy art. 96 ust. 8b i 9g-9i stosuje się odpowiednio. 

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

finansów publicznych jednostka organizacyjna, na wniosek zainteresowanego, potwierdza 

zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych 

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

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

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

potwierdzenia. 

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

pocztą elektroniczną. 

19. (uchylony). 

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

jednostkę organizacyjną do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania 

określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium 

państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowania o braku takiego 

potwierdzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania w tych 

sprawach. 

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

wyznaczyć organ podatkowy właściwy w sprawach rejestrowania podatników 

dokonujących pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego 

wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz określić terytorialny zasięg jego działania, 
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uwzględniając konieczność usprawnienia weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu 

rejestracyjnym oraz wymiany informacji między organami podatkowymi. 

 

Art. 99. 

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

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

następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 

133. 

2. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje 

podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym kwartale. 

3. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje 

podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika 

urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie 

po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. 

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

1)   rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - 

przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została 

rejestracja lub 

2)   którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy 

towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych 

dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, 

kwoty 50 000 zł. 

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

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

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

standardowych zbiorników pojazdów; 

2)   dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem 

własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. 

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

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

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

miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału: 
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1)   w którym przekroczono tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym 

lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w 

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

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

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

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

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

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

deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu 

skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny 

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

deklaracji. 

5. Mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25, 

składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za 

pierwszy miesiąc kwartału: 

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

lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w 

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

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; 

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

kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału. 

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

rozliczania się metodą kasową. 

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

na podstawie art. 113, oraz podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od 

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

art. 82 ust. 3, chyba że: 

1)   przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 

87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3; 

2)   są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego, o której mowa w art. 90a, 

art. 90c lub art. 91, lub 

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

1, lub uprawnieni do dokonania korekty, o której mowa w art. 89b ust. 4. 
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7a. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie 

przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania 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. 

<7c. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1–3, zawierają dane niezbędne do 

rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy 

opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące 

podatnika.> 

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

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

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

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

obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie 

dokonywanych nabyć za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po każdym kolejnym miesiącu. 

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

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

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

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

każdym kolejnym miesiącu. 

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

składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową 
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składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

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

podatnikami wymienionymi w art. 15, niemające obowiązku składania deklaracji 

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

wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu, deklarację podatkową w 

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

powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu. 

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

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

powstał obowiązek podatkowy. 

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

5a, podatnik jest obowiązany składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w 

sprawie rozliczania podatku akcyzowego deklaracje o należnych kwotach podatku za 

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

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

składa płatnik. 

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

środków komunikacji elektronicznej. 

<11c. Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1–3, są składane zgodnie z wzorem 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 

2019 r. poz. 700, 730 i 848), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w 

art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest 

przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 

Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.> 

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 organ podatkowy określi je w innej 

wysokości. 

13. (uchylony). 
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<13a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na 

elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu, o którym 

mowa w ust. 11c.  

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

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji 

podatkowych, o których mowa w ust. 1–3, oraz niezbędnymi pouczeniami, 

uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego 

obowiązku przez organ podatkowy.> 

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

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w [ust. 1-3, 8 i 9] <ust. 8 i 9>, wraz z 

objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich 

składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku. 

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

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

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

przedstawicielowi podatkowemu rozliczenia we własnym imieniu i na rzecz podatnika, 

którego jest przedstawicielem, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. 

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

wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 10 i 11, wraz z objaśnieniami co 

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

umożliwienia rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych 

dostaw nowych środków transportu. 

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

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

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

rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 

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

czynności, których dotyczy ta deklaracja. 

15. (uchylony). 

16. (uchylony). 
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[Art. 101a. 

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

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

składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów 

oraz świadczonych usługach, zwane dalej "informacjami podsumowującymi w obrocie 

krajowym". 

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

pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca 

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

transakcji. 

3. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym powinna zawierać następujące dane: 

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

składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym; 

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

nabywającego towary lub usługi; 

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

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

do poszczególnych nabywców. 

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w 

obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

ust. 3 pkt 3, podatnik jest obowiązany skorygować łączną wartość w rozliczeniu za okres 

rozliczeniowy, za który dokonuje się korekty podstawy opodatkowania w deklaracji 

podatkowej. Jeżeli korekta dotyczy okresu, za który została złożona informacja 

podsumowująca w obrocie krajowym, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.] 

 

Art. 102. 

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

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

i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami 

co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych 

czynności oraz przepisy Unii Europejskiej. 
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2. (uchylony). 

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

informacji podsumowującej w obrocie krajowym wraz z objaśnieniami co do sposobu jej 

wypełnienia, terminu i miejsca składania, oraz wzór korekty tej informacji wraz z 

objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę dostaw towarów 

oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8.] 

Art. 103. 

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

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

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

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

33b. 

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

na podstawie art. 99 ust. 3c pkt 1 lub ust. 5 pkt 1, powstał w drugim miesiącu kwartału, są 

obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. 

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

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

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

rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 33. 

2a. (uchylony). 

2b. (uchylony). 

2c. (uchylony). 

2d. (uchylony). 

2e. (uchylony). 

2f. (uchylony). 

2g. (uchylony). 

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

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

dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. 

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

środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany 
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zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę 

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

terytorium kraju. 

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

naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych 

środkach transportu. Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie 

środka transportu przez podatnika. 

5a. [W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w 

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

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

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

naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek 

urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego:] 

<W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 5aa, 

podatnik jest obowiązany, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do 

obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego 

w zakresie wpłat podatku akcyzowego:> 

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

we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych - jeżeli towary są 

nabywane wewnątrzwspólnotowo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym przez zarejestrowanego odbiorcę z zastosowaniem 

procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym; 

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

członkowskiego innego niż terytorium kraju do składu podatkowego; 

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

przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z przepisami o 

podatku akcyzowym. 

<5aa. Przepis ust. 5a stosuje się do następujących towarów: 

1) benzyn lotniczych (CN 2710 12 31); 

2) benzyn silnikowych (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych 

i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, 

CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00); 
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3) gazu płynnego (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 

2711 19 00); 

4) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11); 

5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, 

CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90); 

6) paliw typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70); 

7) paliw typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21); 

8) pozostałych olejów napędowych (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, 

CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19); 

9) paliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660), które 

nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8; 

10) biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123 i 

1210); 

11) pozostałych towarów, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 

2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, 

bez względu na kod CN. 

5ab. Do towarów, o których mowa w ust. 5aa, stosuje się klasyfikację w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady 

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej 

i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 

256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują 

zmian opodatkowania podatkiem towarów wymienionych w ust. 5aa, jeżeli nie 

zostały określone w  ustawie.> 

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

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

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

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

akcyzowego zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa 

w art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
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5c. Przepisy ust. 5a pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli podatek jest pobierany przez 

płatnika. 

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

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

6. (uchylony). 

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

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

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

do użytku. 

Art. 106b. 

1. Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą: 

1)   sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a 

pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od 

wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej 

niebędącej podatnikiem; 

2)   sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na 

rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1; 

3)   wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w 

pkt 1; 

4)   otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o 

których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek 

podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4. 

2. Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży 

zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów 

wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. 

3. Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę 

dokumentującą: 

1)   czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w 

art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem 

tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1, 

2)   sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118 
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- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość 

lub część zapłaty. 

4. 
(70)

 Do świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 3, przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się 

odpowiednio. 

<5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej 

potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub 

podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający 

dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub 

usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. 

6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ 

podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. 

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. 

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek 

osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 

49.32.11.0).> 

Art. 106h. 

[1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy 

rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon 

dokumentujący tę sprzedaż.] 

<1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika 

dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.”, 

b) w ust. 2 wyraz „zarejestrowane” zastępuje się wyrazem „zaewidencjonowane”, 

c) w ust. 3 wyraz „zarejestrowanej” zastępuje się wyrazem „zaewidencjonowanej> 

2.  Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku 

są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy. 
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3. W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy 

zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej 

sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy paragon został uznany za fakturę 

wystawioną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3. 

 

Art. 109. 

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

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

dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. 

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

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

ustalenie wartości sprzedaży, organ podatkowy określi, w drodze oszacowania, wartość 

sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można 

określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 

22%. 

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

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

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

1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do 

prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. 

Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i 

podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, 

kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku 

naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z 

tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym 

numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub 

podatku od wartości dodanej.] 

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

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

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

art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane 
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pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji 

podsumowującej, w szczególności dane dotyczące: 

1) rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku 

należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku; 

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym 

korekty podatku naliczonego; 

3) kontrahentów; 

4) dowodów sprzedaży i zakupów.> 

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

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

wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania 

obowiązku podatkowego określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium 

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

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

<3b. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach 

określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z 

deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji.  

3c. Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3, są obowiązani przesyłać do urzędu 

skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której 

mowa w ust. 3, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c: 

1) za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy; 

2) za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie do złożenia 

tej deklaracji. 

3d. Faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1–3, ujmuje się w ewidencji, o której 

mowa w ust. 3, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te 

nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym 

zostały ujęte w tej ewidencji. 

3e. W terminie 14 dni od dnia: 

1) stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane 

niezgodne ze stanem faktycznym, lub 

2) zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji 
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– podatnik jest obowiązany przesłać  korektę ewidencji na zasadach określonych w 

art. 99 ust. 11c. 

3f. W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej 

ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości 

transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, 

wskazując te błędy. 

3g. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 3f, 

przesyła, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, do naczelnika urzędu 

skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub 

składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w 

wezwaniu. 

3h. Jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:  

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu 

lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,  

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o 

których mowa w wezwaniu  

– naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na tego podatnika karę 

pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f. 

3i. Przepisu ust. 3h nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za 

wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. 

3j. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3h, stanowią dochód budżetu 

państwa.  

3k. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 3h, uiszcza się bez wezwania naczelnika 

urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o której mowa w 

ust. 3h.. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu 

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

ewidencję otrzymywanych towarów zawierającą w szczególności datę ich otrzymania, 

dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu 

usługi przez podatnika. 

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

dodanej są obowiązani prowadzić ewidencję przemieszczanych towarów zawierającą w 

szczególności datę ich przemieszczenia na terytorium kraju oraz dane pozwalające na 

identyfikację towarów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

członkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnić wskazanie dnia, w którym 

wartość nabywanych przez te podmioty towarów z innych państw członkowskich 

przekroczy kwotę 50 000 zł, z uwzględnieniem wartości towarów określonych w art. 10 

ust. 3. 

11a. 
(76)

 Podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 2, posiadający siedzibę działalności 

gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 

miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju są obowiązani prowadzić ewidencję, na 

podstawie której można określić wartość świadczonych przez nich usług 

telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów 

niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 

miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

Ewidencja powinna zapewnić wskazanie usługi, w związku ze świadczeniem której 

nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 28k ust. 2 pkt 3. 

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

rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinny zawierać prowadzone przez podatnika 

ewidencje, o których mowa w ust. 9 i 10, a także wzory tych ewidencji, uwzględniając: 
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1)   specyfikę wykonywania czynności, których przedmiotem są przemieszczane towary 

objęte obowiązkiem ewidencyjnym; 

2)   konieczność zapewnienia dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie 

prawidłowości rozliczenia podatku. 

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

rozporządzenia, niektóre grupy podatników będących osobami fizycznymi z prowadzenia 

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

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

przez nich czynnościami naczelnik urzędu skarbowego otrzymuje dokumenty 

umożliwiające prawidłowe określenie osiąganego przez tych podatników obrotu. 

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

rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób 

wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając 

konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli 

obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, 

w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz 

możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji.> 

 

<Art. 109a. 

W przypadku ujęcia w ewidencji przez podatnika, o którym mowa w art. 109 ust. 3, 

wystawionej dla niego faktury dotyczącej sprzedaży potwierdzonej paragonem, który 

nie zawiera numeru, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku, 

organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. 

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. 112b. 

1. W razie stwierdzenia, że podatnik: 

1)   w złożonej deklaracji podatkowej wykazał: 

a)  kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, 

b)  kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od 

kwoty należnej, 
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c)  kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy 

rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej, 

d)  kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę 

różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy 

rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej 

wpłacie do urzędu skarbowego, 

2)   nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego 

- naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego określa 

odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu 

podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne 

okresy rozliczeniowe. 

2. [Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo w trakcie 

kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:] 

<Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej 

w przypadkach, o których mowa w:> 

[1)   ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone 

nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną 

kwotę zwrotu, 

2)   ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania 

podatkowego] 

<1) ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone 

nieprawidłowości i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty deklaracji wpłacił 

kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu, 

2) ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i najpóźniej w dniu złożenia 

tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego> 

- wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu 

podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne 

okresy rozliczeniowe. 

<2a. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skorygował deklarację 

zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 



- 65 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768 i 730) i najpóźniej w dniu złożenia tej korekty 

deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę 

zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 15% kwoty 

zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, 

zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za 

następne okresy rozliczeniowe.> 

3. [Przepisów ust. 1 nie stosuje się:] 

<Przepisów ust. 1–2a nie stosuje się:> 

1)   jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej 

podatnik: 

a)  złożył odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo 

b)  złożył deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku 

–  oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej 

deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 

2)   w zakresie ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy 

zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy 

podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku 

należnego za następne okresy rozliczeniowe, wiąże się z: 

a)  popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, 

b)  nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany 

okres rozliczeniowy, a podatek należny lub podatek naliczony został ujęty w 

poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym 

okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpiło to przed dniem wszczęcia kontroli 

podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

3)   w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. 

 

Art. 112c. 

W zakresie, w jakim w przypadkach, o których mowa [w art. 112b ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 

1] <w art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2a>, odpowiednio zaniżona kwota 

zobowiązania podatkowego, zawyżona kwota zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku 

naliczonego, zawyżona kwota różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za 
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następne okresy rozliczeniowe, lub wykazanie kwoty zwrotu różnicy podatku lub kwoty 

zwrotu podatku naliczonego, lub kwoty różnicy podatku do obniżenia za następne okresy 

rozliczeniowe, w miejsce wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającego 

wpłacie na rachunek urzędu skarbowego, wynikają w całości lub w części z obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które: 

1)   zostały wystawione przez podmiot nieistniejący, 

2)   stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych 

czynności, 

3)   podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla 

których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, 

4)   potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 

Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności 

- wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w części dotyczącej podatku 

naliczonego wynikającego z powyższych faktur wynosi 100%. 

 

Art. 113. 

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość 

sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. 

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: 

1)   wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium 

kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; 

2)   odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku 

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

wyjątkiem: 

a)  transakcji związanych z nieruchomościami, 

b)  usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, 

c)  usług ubezpieczeniowych 

–  jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 

3)   odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych podlegających amortyzacji. 

3. (uchylony). 
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4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w 

ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu 

skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w 

przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie 

czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej 

wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności. 

5. Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o 

której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono 

tę kwotę. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie 

roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana 

przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej 

działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1. 

10. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w 

proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku 

podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, 

którą przekroczono tę kwotę. 

<10a. Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników 

sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości 

uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia 

warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień, 

o których mowa w ust. 1 i 9, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od 

podatku nie są spełnione.> 

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego 

zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym 

utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze 

zwolnienia określonego w ust. 1. 

11a. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który 

przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku 
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lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie 

czynności, o których mowa w art. 5. 

12. 
(120)

 W przypadku gdy między podatnikiem, o którym mowa w ust. 1 lub 9, a 

kontrahentem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2, który wpływa na 

wykazywaną przez podatnika w transakcjach z tym kontrahentem wartość sprzedaży w 

ten sposób, że jest ona niższa niż wartość rynkowa, dla określenia momentu utraty mocy 

zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 5 i 10, uwzględnia się wartość rynkową 

tych transakcji. 

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: 

1)   dokonujących dostaw: 

a)  towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy, 

b)  towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o 

podatku akcyzowym, z wyjątkiem: 

–  energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), 

–  wyrobów tytoniowych, 

–  samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez 

podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych 

podlegających amortyzacji, 

c)  budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 

pkt 10 lit. a i b, 

d)  terenów budowlanych, 

e)  nowych środków transportu [;] <,> 

<f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach 

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej 

fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej 

liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy 

włącznie: 

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), 

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), 

– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa 

domowego (PKWiU 27), 

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28), 

g) hurtowych i detalicznych części do: 
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– pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3), 

– motocykli (PKWiU 45.4);> 

2)   świadczących usługi: 

a)  prawnicze, 

b)  w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i 

hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze 

sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, 

c)  jubilerskie [;] <,> 

<d) ściągania długów, w tym factoringu;> 

3)   nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju. 

14. (uchylony). 

Art. 116. 

1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika 

ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych 

produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. 

2. Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura 

VAT RR" i zawierać co najmniej: 

1)   imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; 

2)   numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; 

[3)   numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego 

tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, 

jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;] 

4)   datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury; 

5)   nazwy nabytych produktów rolnych; 

6)   jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub 

jakości tych produktów; 

7)   cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu 

podatku; 

8)   wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku; 

9)   stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku; 

10)  kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; 

11)  wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku; 
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12)  kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną 

cyfrowo i słownie; 

13)  czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub 

podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. 

3. Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w 

brzmieniu: 

"Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług 

na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". 

<3a. Faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana 

i przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi 

podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury 

VAT RR w formie elektronicznej, określonymi w ust. 2 pkt 13, faktura powinna być 

opatrzona, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się 

jej przesłanie w formie elektronicznej.> 

4. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. 

Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. [Dokument ten powinien zawierać 

elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu 

umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego 

oświadczenie.] <Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 

pkt 1 i 2, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego 

dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.> Dokument sporządza 

się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy. 

<4a. Oświadczenie określone w ust. 4 może być wystawiane, podpisywane i przesyłane 

w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnym podpisem 

składającego oświadczenie w formie elektronicznej, określonym w ust. 4, dokument 

powinien być opatrzony przez składającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Przez przekazanie nabywcy oryginału oświadczenia rozumie się jego 

przesłanie w formie elektronicznej.> 

5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 

składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, informuje o tym niezwłocznie 

nabywcę. 
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6. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku 

naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w 

którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że: 

1)   nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną; 

[2)   zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego 

zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 

14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z 

podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;] 

<2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę 

zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika 

ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;> 

3)   w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne 

zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych 

produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane 

identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty. 

[7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania 

środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta 

została zrealizowana.] 

<7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji przekazania środków 

finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek 

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

dyspozycja ta została zrealizowana.> 

8. Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę 

między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i 

usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. 

9. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa 

w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych 

rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika 

nabywającego te produkty, pod warunkiem że: 

1)   zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego <lub na jego 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 
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członkiem>, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane 

identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty; 

2)   raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej. 

9a. Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa 

w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń 

Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). 

9b. Przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w 

formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku 

gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu 

ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów 

rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie 

produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty 

potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego 

<lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest 

członkiem>. 

[10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie 

oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym 

wystawiono fakturę.] 

<10. Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz 

kopie oświadczeń, o których mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, 

w którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR 

i oświadczenia wystawione w formie elektronicznej.> 

 

[Art. 118. 

Przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w 

przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników 

podatku, którzy rozliczają ten podatek.] 

<Art. 118. 

Przepisy art. 115, art. 116 ust. 1–3a i 5–10 oraz art. 117 stosuje się odpowiednio w 

przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz 

podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek.> 
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   energia - energię przetworzoną w dowolnej postaci; 

2)   ciepło - energię cieplną w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach; 

3)   paliwa - paliwa stałe, ciekłe i gazowe będące nośnikami energii chemicznej; 

3a)  paliwa gazowe - gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz 

ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci 

gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia; 

[3b)   paliwa ciekłe - ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a)  półprodukty rafineryjne, 

b)  gaz płynny LPG, 

c)  benzyny pirolityczne, 

d)  benzyny silnikowe, 

e)  benzyny lotnicze, 

f)  paliwa typu benzyny do silników odrzutowych, 

g)  paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h)  inne nafty, 

i)  oleje napędowe, 

j)  lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, 

k)  ciężkie oleje opałowe, 

l)  benzyny lakowe i przemysłowe, 

m)  biopaliwa płynne (ciekłe), 

n)   smary 

- określone w załączniku B rozdziały 4 i 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii 

(Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), których szczegółowy wykaz 

ustanawiają przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 6;] 

<3b) paliwa ciekłe – ciekłe nośniki energii, w tym zawierające dodatki: 

a) półprodukty rafineryjne, 

b) gaz płynny LPG, 

c) benzyny ciężkie, 
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d) benzyny silnikowe, 

e) benzyny lotnicze, 

f) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych, 

g) paliwa typu nafty do silników odrzutowych, 

h) inne rodzaje nafty, 

i) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe, 

j) ciężkie oleje opałowe, 

k) benzyny lakowe i przemysłowe, 

l) biopaliwa ciekłe, 

m) smary 

– określone w załączniku A rozdział 3 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki 

energii (Dz. Urz. UE L 304 z 14.11.2008, str. 1, z późn. zm.), niezależnie od ich 

przeznaczenia, których szczegółowy wykaz ustanawiają przepisy wydane na 

podstawie art. 32 ust. 6;> 

UWAGA: 

Pominięto pkt 4 – 59 

Art. 32. 

1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 

1)    wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem wytwarzania: 

a)  paliw stałych lub paliw gazowych, 

b)  energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 

nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do instalacji odnawialnego źródła 

energii lub do jednostek kogeneracji, 

c)  energii elektrycznej w mikroinstalacji lub w małej instalacji, 

d)  energii elektrycznej: 

–  z biogazu rolniczego, 

–  wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji, 

–  wyłącznie z biopłynów w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, 

e)  ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nieprzekraczającej 5 

MW; 
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2)    magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu 

ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu 

ziemnego, jak również magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych w instalacjach 

magazynowania paliw ciekłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych, z 

wyłączeniem lokalnego magazynowania gazu płynnego w instalacjach o 

przepustowości poniżej 1 MJ/s; 

3)   przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw 

gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji 

ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW; 

4)   obrotu paliwami lub energią, z wyłączeniem: 

a)   obrotu paliwami stałymi, obrotu energią elektryczną za pomocą instalacji o 

napięciu poniżej 1 kV będącej własnością odbiorcy, obrotu skroplonym gazem 

ziemnym dostarczonym z zagranicy dokonanego w punkcie dostawy do terminalu 

w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 

Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 oraz z 2018 r. poz. 1590), obrotu 

paliwami gazowymi, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości 

100 000 euro lub jeżeli sprzedaż ma na celu likwidację zapasów obowiązkowych 

gazu ziemnego utrzymywanych zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w 

sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym, obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza 

równowartości 10 000 euro oraz obrotu ciepłem, jeżeli moc zamówiona przez 

odbiorców nie przekracza 5 MW; 

b)  obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną dokonywanego na giełdzie 

towarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych lub rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez 

towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie prowadzące działalność 

maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi oraz przez spółkę prowadzącą 

giełdę towarową, giełdową izbę rozrachunkową, Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów 
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Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o 

których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywające paliwa gazowe lub energię elektryczną, z 

tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o 

giełdach towarowych, 

c)   obrotu paliwami gazowymi lub energią elektryczną innego, niż określony w lit. b, 

dokonywanego przez giełdową izbę rozrachunkową, przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A., lub przez spółkę, której Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, 

o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi, nabywające lub zbywające paliwa gazowe lub 

energię elektryczną, z tytułu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji 

zawieranych poza giełdą towarową lub rynkiem, o których mowa w lit. b; 

5)    przesyłania dwutlenku węgla. 

2. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 

gazem ziemnym z zagranicą, będą wydawane z uwzględnieniem dywersyfikacji dostaw 

gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa energetycznego. Przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się obrotem gazem ziemnym z zagranicą jest obowiązane do dywersyfikacji 

dostaw gazu ziemnego z zagranicy. 

<2a. W przypadku zmiany wykazu paliw ciekłych określonego w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 6, której skutkiem jest powstanie obowiązku uzyskania koncesji 

lub zmiany zakresu posiadanej koncesji, o której mowa w ust. l pkt 1–4, przez 

podmioty wykonujące działalność polegającą na wytwarzaniu, magazynowaniu, 

przeładunku, przesyłaniu lub dystrybucji paliw ciekłych, lub obrocie tymi paliwami, 

w tym obrocie z zagranicą, podmioty te składają wniosek o udzielenie lub zmianę 

koncesji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających taką 

zmianę. Niezłożenie wniosku w tym terminie przez podmiot obowiązany oznacza 

prowadzenie przez ten podmiot działalności bez wymaganej koncesji w zakresie 

wynikającym ze zmiany wykazu określonego w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6. 

2b. Podmioty, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2a, który spełnia warunki 

określone w art. 35, a w przypadku braków – uzupełniły go w terminie wyznaczonym 
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przez Prezesa URE w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni, w ten sposób, że wniosek 

spełnia wymagane warunki, do dnia doręczenia decyzji Prezesa URE mogą 

prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych, w zakresie wskazanym we 

wniosku. 

2c. W przypadku zmiany wykazu paliw ciekłych określonego w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 6, której skutkiem jest powstanie obowiązku wpisu lub zmiany 

zakresu posiadanego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, o którym mowa 

w art. 32a, podmioty wykonujące działalność polegającą na przywozie paliw ciekłych 

składają wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do rejestru podmiotów 

przywożących w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających taką zmianę. Niezłożenie wniosku w tym terminie przez podmiot 

obowiązany oznacza prowadzenie przez ten podmiot działalności bez wymaganego 

wpisu do rejestru podmiotów przywożących w zakresie wynikającym ze zmiany 

wykazu określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. 

2d. Podmioty, które złożyły wniosek, o którym mowa w ust. 2c, który spełnia warunki 

określone w art. 32a ust. 4, a w przypadku braków –uzupełniły go w terminie 

wyznaczonym przez Prezesa URE w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni, w ten 

sposób, że wniosek spełnia wymagane warunki, do dnia doręczenia decyzji Prezesa 

URE mogą prowadzić działalność na zasadach dotychczasowych, w zakresie 

wskazanym we wniosku.> 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii, określi, w drodze 

rozporządzenia, minimalny poziom dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy na 

okres co najmniej 10 lat oraz szczegółowy sposób ustalania tego poziomu, biorąc pod 

uwagę politykę energetyczną państwa oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. 

3
1
. Rada Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może określić wyłączenia z 

obowiązku dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z zagranicy, biorąc pod uwagę stan 

infrastruktury technicznej w sektorze gazu ziemnego oraz jej wpływ na dywersyfikację 

źródeł i kierunków dostaw gazu oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie 

dostarczania paliw gazowych i bezpieczeństwa ich dostarczania. 

3a. Koncesje na prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w zakresie obrotu 

paliwami ciekłymi z zagranicą, wydaje się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia 

majątkowego, o którym mowa w art. 38a. 
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4. Uzyskania koncesji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie wymaga wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła uzyskiwanego w przemysłowych procesach 

technologicznych, a także gdy wielkość mocy zamówionej przez odbiorców nie 

przekracza 5 MW. 

5. (uchylony). 

6. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz 

paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub 

dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-4, oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 32a, 

stosując obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) według załącznika 

I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie 

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. 

UE L 256 z 07.09.1987, str. 1). <W rozporządzeniu można określić przeznaczenie 

paliwa ciekłego, jeżeli będzie to służyć osiągnięciu celów tego rozporządzenia, 

o których mowa w ust. 7.> 

7. Minister właściwy do spraw energii, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, 

kieruje się potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego rynku paliw, 

bezpieczeństwem paliwowym państwa i ochroną konkurencji. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 

1018) 

<Art. 61b. 

§ 1. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób 

prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności 

budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu 

indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika 

(indywidualny rachunek podatkowy). 

§ 2. Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem 

Numeru Rachunku Bankowego i zawiera: 

1) sumę kontrolną; 

2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku; 

3) identyfikator podatkowy. 
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§ 3. Numer indywidualnego rachunku podatkowego jest udostępniany, po podaniu 

identyfikatora podatkowego, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych lub w urzędzie skarbowym.> 

 

Art. 62. 

[§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę, z 

zastrzeżeniem § 2, zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o 

najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego 

zobowiązania dokonuje wpłaty.] 

<§ 1. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną 

wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w 

przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o 

najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych 

podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których 

termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości 

podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika 

podatku,  a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej 

we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym 

terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.> 

§ 1a. Jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się 

w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów. 

§ 2. Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z tytułu zaliczek na podatek, dokonaną wpłatę 

zalicza się na poczet zaliczki, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie 

płatności. 

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie dokonywania wpłat na poczet rat, na jakie 

rozłożono podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz rat podatku. 

§ 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz 

kosztów upomnienia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie, z zastrzeżeniem 

§ 4a. 

§ 4a. Postanowienie, o którym mowa w § 4, wydaje się wyłącznie na wniosek, w przypadku 

gdy: 

1)   wpłata w całości pokrywa kwotę główną zaległości wraz z odsetkami za zwłokę lub 
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2)   zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika, lub 

3)   kwota wpłaty podlegającej zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za 

zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia, 

lub 

4)   od wpłat dokonanych po terminie płatności nie naliczono odsetek za zwłokę zgodnie z 

art. 54 § 1 pkt 5. 

§ 5. Przepisy § 1-4a stosuje się odpowiednio do wpłat dokonywanych przez płatników, 

inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie. 

 

Art. 82. 

§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania informacji: 

1)   na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków 

cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie 

obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub 

jednostek, z którymi zawarto umowę; 

2)   bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w 

rozumieniu przepisów prawa dewizowego; 

3)   w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach. 

§ 1a. (uchylony). 

[§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są 

obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o 

prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg 

podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 

3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym 

kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.] 

§ 2. (uchylony). 
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§ 2a. Jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na pisemne żądanie 

naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego obowiązane są do 

sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego. 

§ 2b. (uchylony). 

§ 2c. (uchylony). 

[§ 2d. Informacje, o których mowa w § 1b, udostępniane są organom Krajowej Administracji 

Skarbowej do realizacji celów i zadań ustawowych.] 

§ 3. (uchylony). 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Organ podatkowy określa zakres żądanych informacji, o których mowa w § 1 pkt 1 i § 2a, 

oraz termin ich przekazania. 

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

1)   przypadki oraz zakres informacji, o których mowa w § 1 pkt 2, a także szczegółowe 

zasady, termin oraz tryb ich sporządzania i przekazywania, ze szczególnym 

uwzględnieniem powiązań kapitałowych oraz nadzorczych pomiędzy rezydentami i 

nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego oraz posiadania przez 

nierezydentów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   organy administracji rządowej lub samorządowej obowiązane do przekazywania 

informacji podatkowych bez wezwania przez organ podatkowy, zakres tych 

informacji, a także tryb ich sporządzania oraz terminy przekazywania. 

§ 7. (uchylony). 

§ 8. (uchylony). 

<Art. 119zma. 

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

upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w art. 119zm, art. 119zn § 1, art. 

119zs i rozdziale 3, określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione 

organy, mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych 

zadań.> 

Art. 119zq. 

Izba rozliczeniowa, na podstawie informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp § 1, 

przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, nie rzadziej niż raz dziennie: 
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1)   informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych prowadzonych i otwieranych przez 

banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; 

[2)   informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków podmiotów 

kwalifikowanych dotyczących transakcji uznających lub obciążających rachunki, o którym 

mowa w art. 119zp § 1 pkt 3;] 

3)   dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów kwalifikowanych [w 

zakresie transakcji innych niż wskazane w pkt 2.] 

 

Art. 119zt. 

Informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 i art. 119zq, są udzielane przez 

izbę rozliczeniową podmiotom innym niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie 

na żądanie: 

1)   sądu lub prokuratora - w związku z toczącym się postępowaniem o wyłudzenia skarbowe 

przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu będącemu posiadaczem rachunku podmiotu 

kwalifikowanego; 

2)   Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489); 

3)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji 

Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, 

Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, [Biura Ochrony Rządu] i 

<Służby Ochrony Państwa> ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub 

żołnierzy - w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na 

podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych; 

4)    Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych; 

[5)   Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - na zasadach i w trybie określonych w art. 

23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125); 

6)   Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - na zasadach i w trybie określonych w art. 

34a ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125).] 
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<5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 

125 i 1091);   

6) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji 

ustawowych zadań – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, na zasadach i 

w trybie określonych w art. 34 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 

2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091);> 

<7)  Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

8) Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego – w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 

rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730 i 875).> 

 

Art. 119zu. 

§ 1. W celu ustalenia wskaźnika ryzyka izba rozliczeniowa przetwarza: 

1)   dane przekazane na podstawie art. 119zp § 1; 

2)   dane udostępnione z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji 

Podatników, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o 

zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63 i 

730); 

3)   informacje dostępne publicznie. 

[§ 2. Do przetwarzania danych, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z tym że dane te 

mogą być przetwarzane w STIR bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.] 

<§ 2a. Dane, o których mowa w § 1, izba rozliczeniowa przetwarza przy wykorzystaniu 

STIR również w celu: 

1) stosowania przez izbę rozliczeniową środków bezpieczeństwa finansowego oraz 

prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy przeprowadzanych 

transakcji, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
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przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na podstawie 

umowy, o której mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy, zawartej z bankiem lub 

spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową; 

2) wykonywania przez izbę rozliczeniową na rzecz banków lub spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych czynności niezbędnych do zastosowania przez 

banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe środków bezpieczeństwa 

finansowego oraz prowadzenia i dokumentowania wyników bieżącej analizy 

przeprowadzanych transakcji, o której mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu.> 

§ 3. Dane przetwarzane na podstawie przepisów niniejszego działu są przechowywane przez 

izbę rozliczeniową, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku 

następującego po roku, w którym otrzymały dane. 

§ 4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 3, nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania 

podatkowego, zwrotu podatku lub wyłudzenia skarbowego, w związku z którym 

przechowywane dane mogłyby stanowić dowód w postępowaniu, dane te mogą być 

przechowywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie dłużej niż do upływu 

terminu przedawnienia. 

§ 5. Izba rozliczeniowa, która wykonywała obowiązki określone w niniejszym dziale, jest 

obowiązana do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych i 

informacji przechowywanych na podstawie ustawy w terminie miesiąca, licząc od 

ostatniego dnia realizacji tych obowiązków. 

§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest obowiązany do przekazania danych i 

informacji, o których mowa w § 5, izbie rozliczeniowej, która przejęła realizację 

obowiązków wynikających z niniejszego działu, w zakresie koniecznym do ustalenia 

wskaźnika ryzyka, w terminie miesiąca, licząc od dnia ich otrzymania. 

§ 7. Do okresu przechowywania danych, o którym mowa w § 3, przez izbę rozliczeniową, o 

której mowa w § 6, wlicza się okres przechowywania danych przez izbę rozliczeniową, o 

której mowa w § 5. 

Art. 119zv. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w 
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szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że 

podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi 

lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku 

podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać. 

§ 2. Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawiera: 

1)   oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2)   okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 

przekazuje: 

1)   bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - żądanie blokady 

rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

2)   właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego, 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi - zawiadomienie o 

blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. 

§ 4. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu 

żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1: 

1)   odnotowują datę i godzinę jego otrzymania; 

2)   dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego; 

3)   informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o: 

a)  dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania 

blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku 

podmiotu kwalifikowanego w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego, 

b)  nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, o 

którym mowa w § 3 pkt 1. 

§ 4a. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi 

kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 

§ 4a. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi 

kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku 

podmiotu kwalifikowanego. 
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§ 4b. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa informują podmiot 

kwalifikowany o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków 

tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane. 

§ 4c. W przypadku złożenia dyspozycji przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku 

podmiotu kwalifikowanego będącego przedmiotem blokady bank oraz spółdzielcza kasa 

oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie informują Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej o: 

1)   dacie i godzinie złożenia dyspozycji; 

2)   treści transakcji będącej przedmiotem dyspozycji w zakresie określonym w art. 119zr 

§ 3. 

§ 4d. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4b, bank oraz spółdzielcza 

kasa oszczędnościowo-kredytowa informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o: 

1)   dacie i godzinie złożenia wniosku; 

2)   adresie poczty elektronicznej, z którego złożono wniosek, jeżeli jest dostępny - w 

przypadku gdy wniosek został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

3)   adresie IP, z którego nastąpiło logowanie, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy 

wniosek został złożony za pośrednictwem serwisu internetowego służącego do obsługi 

rachunku podmiotu kwalifikowanego lub w inny sposób umożliwiający identyfikację 

tego adresu; 

4)   numerze telefonu, za pośrednictwem którego został złożony wniosek, jeżeli jest 

dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony telefonicznie; 

5)   adresie placówki banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej albo ich 

oddziału, w których został złożony wniosek - w przypadku gdy wniosek został 

złożony osobiście; 

6)   adresie nadawcy, jeżeli jest dostępny - w przypadku gdy wniosek został złożony za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 

r. - Prawo pocztowe. 

§ 5. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do 

rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest 

współposiadaczem. 



- 87 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o której 

mowa w § 4 pkt 3 lit. a, w odniesieniu do wszystkich żądań dotyczących podmiotu 

kwalifikowanego przekazanych do momentu otrzymania tej informacji, przekazuje temu 

podmiotowi zawiadomienie o blokadzie jego rachunku zawierające dane określone w tych 

żądaniach. 

§ 7. W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji 

Skarbowej: 

1)   może ograniczyć zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego lub 

2)   uchyla blokadę, jeżeli stwierdzi, że ustała przesłanka blokady rachunku podmiotu 

kwalifikowanego. 

§ 8. Do ograniczenia zakresu oraz uchylenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego 

przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio. 

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 

kwartał, kontrolę przestrzegania przepisów § 1, 2, 6 i 7 przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, a w przypadku upoważnienia, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie [art. 119zze] <art. 119zma> , innego organu Krajowej Administracji 

Skarbowej - przez ten organ. 

[Art. 119zze. 

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

inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej określonych w niniejszym rozdziale, mając na względzie 

zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.] 

 

Art. 297. 

§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów 

skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie: 

1)    ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej - w toku 

postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 

wykroczenia skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej; 

2)    innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celno-

skarbowych - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem 
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w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową, 

kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d; 

2a)  Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 

3)   sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem; 

4)   Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu 

przed sądem administracyjnym; 

5)   Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora: 

a)  w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania 

administracyjnego, 

b)  w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem 

administracyjnym; 

6)   (uchylony); 

7)    Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie 

Więziennej, Służbie Ochrony Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie 

funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji 

niejawnych; 

[8)    Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do: 

a)  przeprowadzenia czynności kontrolnych określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 

czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

b)  realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, 

jeżeli mają związek z wyłudzeniem skarbowym w rozumieniu art. 119zg pkt 9 lub 

przestępstwem, o którym mowa w art. 231 lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny 

- na zasadach i w trybie określonych w art. 22a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o 

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;] 

<8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym 

Biurze Antykorupcyjnym;> 
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<8a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadań określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;> 

9)    Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

określonych w art. 11a ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych 

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15 i 125). 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepis art. 295. 

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, akta spraw są oznaczane oraz przekazywane w 

sposób przewidziany w art. 184 § 2a. 

§ 4. Naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych 

udostępniają Najwyższej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępowaniem 

kontrolnym, akta, o których mowa w § 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych 

w art. 182, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie 

Kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 5. Naczelnicy urzędów skarbowych udostępniają Państwowej Komisji Wyborczej, w 

związku z badaniem sprawozdania komitetu wyborczego, informacji, o której mowa w 

art. 34 ust. 1, lub sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 

r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 580), akta, o których mowa w § 1. 

 

<Art. 297e. 

§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia Centralnemu Biuru 

Antykorupcyjnemu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie 

niezbędnym do realizacji zadań określonych odpowiednio w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i art. 5 ust. 1 ustawy 

z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, dane niezawarte w aktach spraw podatkowych inne niż określone w art. 

297c, jeżeli znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych. 

§ 2. Dane, o których mowa w § 1, mogą być udostępniane  za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego.> 
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Art. 299. 

§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z 

wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 

298. 

§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w 

zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również: 

1)   (uchylony). 

2)   (uchylony). 

3)   powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy; 

4)   jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5)   jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

6)   ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych 

w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; 

7)   Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań 

ustawowych; 

8)    komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym albo wykonywaniem postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub ze 

sporządzaniem spisu inwentarza oraz administracyjnym organom egzekucyjnym w 

związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym; 

8a)   upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo marszałka 

województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na 

podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie 

niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego; 

8b)   upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej 

gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej 

jednostki, do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do 

wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego; 
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9)   
(16)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów ; 

9a)   wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast właściwym ze względu na miejsce 

położenia mieszkania w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie dopłat do 

czynszu, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w 

ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. 

U. poz. 1540); 

10)  ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie 

prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej; 

11)  służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań 

statystycznych; 

12)   instytucjom zajmującym się obsługą, kontrolą lub audytem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z 

innych źródeł zagranicznych; 

13)  organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w 

ustawach podatkowych; 

14)   akredytowanym agencjom płatniczym realizującym zadania w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej; 

14a)   ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w celu realizacji zadań ustawowych 

związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych, w szczególności w zakresie produktów leczniczych, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

15)   organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w celu realizacji jej zadań 

ustawowych [.] <;> 

<16) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w celu realizacji jego zadań 

ustawowych.> 

§ 4. Informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być 

udostępniane: 

1)   Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

2)   organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym; 



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3)   
(17)

 wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów . 

§ 5. (uchylony). 

§ 6. Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego 

za udostępnienie informacji, o których mowa w § 3 pkt 8 oraz w § 4 pkt 2, chyba że 

przepisy odrębne stanowią inaczej. 

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

1)   wysokość opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie 

informacji komornikom sądowym, uwzględniając formę udostępnienia informacji, 

ponoszone przez organy podatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji; 

2)   tryb pobierania oraz sposób uiszczania opłaty przez komorników sądowych za 

udostępnienie informacji, uwzględniając organizację czynności związanych z poborem 

opłaty i formę zapłaty opłaty. 

 

 

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 

zm.) 

Art. 106d.  

1. [Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje 

utworzone na mocy art. 105 ust. 4, instytucje pożyczkowe, podmioty, których podstawowa 

działalność polega na udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy 

leasingu, oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

kredycie konsumenckim, mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje, w tym 

informacje objęte tajemnicą bankową, w przypadkach:] 

<Banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, izby 

rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67, instytucje utworzone na mocy art. 105 

ust. 4, instytucje pożyczkowe, podmioty, których podstawowa działalność polega na 

udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, oraz 

podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie 

konsumenckim, mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje, w tym 

informacje objęte tajemnicą bankową, w przypadkach:> 
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1)   uzasadnionych podejrzeń, o których mowa w art. 106a ust. 3; 

2)   uzasadnionych podejrzeń popełnienia przestępstw dokonywanych na szkodę banków, 

innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji 

kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o 

których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i 

ich klientów, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom [.] 

<;> 

<3) wykonywania obowiązków w zakresie określonym w przepisach o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.> 

2. Podmioty określone w ust. 1 mogą przetwarzać i wzajemnie udostępniać informacje, w tym 

informacje objęte tajemnicą bankową oraz informacje dotyczące wyroków skazujących, w 

przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę banków, innych instytucji ustawowo 

upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, 

instytucji pożyczkowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 

maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, i ich klientów, w celu i zakresie niezbędnym do 

zapobiegania tym przestępstwom. 

 

 

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 

2192, 2193, 2227 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 694) 

 

Art. 56. 

§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub 

płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie 

dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża 

podatek na uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu 

tym karom łącznie. 

§ 2. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu 

zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 3. Jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, 

sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 



- 94 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

[§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu 

lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub 

płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi nie składa ich za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.] 

<§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten podatnik, który mimo ujawnienia 

przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi 

podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia lub wbrew obowiązkowi 

nie składa ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub składa je 

niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.> 

 

<Art. 61a. 

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organowi podatkowemu 

albo przesyła ją nierzetelną,  

podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.  

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto księgę przesyła po terminie lub 

wadliwą.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864 i 1123) 

 

Art. 32. 

1. Zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: 

[1)    używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, paliwo 

typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz paliwo do 

silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników 

lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o 

których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13;] 

<1) używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 12 31, 

paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz 

paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21, oleje smarowe do 
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silników lotniczych oraz preparaty smarowe do silników lotniczych – 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których 

mowa w ust. 5–6b, 12 i 13;> 

2)    używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w 

przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w 

ust. 5-6b, 12 i 13; 

3)    używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 

12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione 

warunki, o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; 

4)    używane do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1, wyroby energetyczne o kodzie 

CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, 

o których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13; 

5)    używane do napędu stacjonarnych urządzeń w procesie łącznego wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 

2711 19 00, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli spełnione są warunki, o 

których mowa w ust. 5-6b, 12 i 13. 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 14 

 

Art. 41. 

1. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów 

akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest: 

1)   zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD; 

2)    złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego. 

1a. Warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

dotyczy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, 

opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. 

2. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy dostawy wewnątrzwspólnotowej do 

podmiotu nieprowadzącego składu podatkowego, warunkiem zastosowania procedury 

zawieszenia poboru akcyzy jest upoważnienie wydane przez właściwe władze podatkowe 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej do odbioru przez nabywcę wyrobów 

akcyzowych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku podmiotów 

objętych zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1 - zastosowanie świadectwa 
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zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 

1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. UE L 8 z 

11.01.1996, str. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297). 

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

3. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego 

przez podmioty objęte zwolnieniem od akcyzy wynikającym z art. 31 ust. 1, warunkiem 

zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zastosowanie świadectwa 

zwolnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 

1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego. Przepis ust. 1 stosuje 

się odpowiednio. 

[4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których 

mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy 

przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych 

wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy 

wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy 

jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych 

zamiast e-AD.] 

<4. Jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, 

o których mowa w art. 40 ust. 6, warunkiem zastosowania tej procedury jest 

w przypadku wyrobów: 

1) przemieszczanych wyłącznie na terytorium kraju – spełnienie warunków, 

o których mowa w ust. 1; 

2) przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia 

wewnątrzwspólnotowego, w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego: 

a) dokonanie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym obejmującego 

w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych 

i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu, oraz złożenie zabezpieczenia 

akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju, oraz 

b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych; 

3) przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostawy 

wewnątrzwspólnotowej: 
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a) złożenie we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia akcyzowego 

przed rozpoczęciem przemieszczania oraz 

b) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.> 

5. Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia 

poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku 

dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy 

ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego: 

1)   raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub 

2)    raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu, lub 

3)    alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy 

- w części objętej potwierdzeniem. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy nie ma zastosowania wobec wyrobów akcyzowych 

oznaczonych znakami akcyzy przemieszczanych: 

1)   w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej; 

2)   w celu dokonania eksportu; 

3)    między składami podatkowymi na terytorium kraju, z wyjątkiem przemieszczania: 

a)  między składami podatkowymi tego samego podmiotu, 

b)  ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego 

właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego właściciela tych wyrobów, 

c)  ze składu podatkowego producenta wyrobów akcyzowych, niebędącego 

właścicielem tych wyrobów, do składu podatkowego, którego dotyczy wydane 

właścicielowi tych wyrobów zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, 

d)  ze składu podatkowego właściciela wyrobów akcyzowych do innego składu 

podatkowego, którego dotyczy wydane właścicielowi tych wyrobów zezwolenie, o 

którym mowa w art. 54 ust. 1. 

10. (uchylony). 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. (uchylony). 

14. (uchylony). 
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15. W przypadku dokonania kontroli lub wystąpienia w trakcie przemieszczania wyrobów 

akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy innego zdarzenia, 

które może mieć wpływ na przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej 

procedury lub na jej dokumentowanie, właściwy naczelnik urzędu skarbowego lub 

naczelnik urzędu celno-skarbowego zamieszcza w Systemie informację o dokonanej 

kontroli lub o takim zdarzeniu. 

<16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, uwzględniając konieczność ujednolicenia formy 

dokonywanych zgłoszeń.> 

Art. 48. 

1. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane podmiotowi, który spełnia 

łącznie następujące warunki: 

1)   prowadzi co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji, 

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych, w tym będących 

również własnością innych podmiotów; 

2)   jest podatnikiem podatku od towarów i usług; 

3)   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; 

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; 

5)   złoży zabezpieczenie akcyzowe, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1; 

6)    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 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 

2212), w zakresie wyrobów akcyzowych; 

7)   posiada tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład 

podatkowy. 
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2. Przepis ust. 1 pkt 2 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 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, 1356 i 1629), 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. W przypadku podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie w składzie 

podatkowym działalności polegającej wyłącznie na magazynowaniu lub przeładowywaniu 

wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, oprócz 

warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia, z 

zastrzeżeniem ust. 4, jest dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 222 mln zł; 

1a)   płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - minimalna 

wysokość akcyzy, która byłaby należna od tych wyrobów akcyzowych, gdyby nie 

zostały one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w 

którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, 

wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  płynu do papierosów elektronicznych - 7 mln zł, 

b)  wyrobów nowatorskich - 1,8 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od 

wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie 

wydanego zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym w przypadku: 

a)  alkoholu etylowego - 23 mln zł, 

b)  wina i napojów fermentowanych - 3 mln zł, 

c)  wyrobów pośrednich - 5 mln zł, 

d)  piwa - 8 mln zł; 

3)   wyrobów energetycznych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w pkt 4-6 - 

pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 
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prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 2500 m
3
; 

[4)   olejów smarowych - minimalna wysokość akcyzy, która byłaby należna od wyrobów, 

gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w składzie 

podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wynosząca w roku kalendarzowym 600 tys. zł;] 

<4) olejów smarowych lub preparatów smarowych – minimalna wysokość akcyzy, 

która byłaby należna od wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, w składzie podatkowym, w którym prowadzona 

będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, wynosząca w roku 

kalendarzowym 600 tys. zł;> 

5)   gazu - pojemność magazynowa dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym 

prowadzona będzie działalność na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na 

poziomie 250 m
3
; 

6)    benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70, paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 

2710 19 21 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - pojemność magazynowa 

dla tych wyrobów w składzie podatkowym, w którym prowadzona będzie działalność 

na podstawie wydanego zezwolenia, co najmniej na poziomie 400 m
3
. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4, warunkiem wydania zezwolenia 

na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez podmiot oświadczenia, że w 

składzie podatkowym, w którym będzie prowadzona działalność na podstawie wydanego 

zezwolenia, wysokość akcyzy, która byłaby należna od magazynowanych lub 

przeładowywanych wyrobów, gdyby wyroby te nie zostały objęte procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w 

ust. 3 pkt 1, 1a, 2 lub 4. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wysokość 

akcyzy oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku 

kalendarzowego. 

4a. W przypadku operatora logistycznego, który ubiega się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie w składzie podatkowym działalności polegającej na magazynowaniu lub 

przeładowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie 

podatkowym, oprócz warunków określonych w ust. 1, dodatkowym warunkiem wydania 
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zezwolenia jest minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem 

działalności tego podmiotu, jako operatora logistycznego, w tym wyrobów akcyzowych w 

jednym miejscu magazynowania w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym, 

wynosząca dla: 

1)   wyrobów tytoniowych - 350 mln zł; 

2)   napojów alkoholowych - 50 mln zł; 

[3)   olejów smarowych - 10 mln zł;] 

<3) olejów smarowych lub preparatów smarowych – 10 mln zł;> 

4)    płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich - 350 mln zł. 

4b. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na 

kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, 

przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych 

podmiotów. 

4c. Za wartość rynkową, o której mowa w ust. 4a, uznaje się całkowitą kwotę, jaką nabywca, 

w warunkach uczciwej konkurencji, zapłaciłby za te wyroby niezależnemu sprzedawcy na 

terytorium kraju. W przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej sprzedaży, za 

wartość rynkową uznaje się kwotę nie mniejszą niż cena nabycia podobnych towarów, a 

w przypadku braku ceny nabycia, koszt ich wytworzenia. 

4d. W przypadku, o którym mowa w ust. 4a, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że 

minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności 

operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy 

określone w ust. 4a. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się 

proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. 

5. W przypadku podmiotu prowadzącego w składzie podatkowym działalność polegającą 

wyłącznie na przeładowywaniu cystern kolejowych z gazem płynnym nie stosuje się 

warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, jeżeli przeładowany gaz płynny będzie 

przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. 

6. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w 

tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte 

zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, również wyprodukowane przez inny 

podmiot, bez konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 i 4. 
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7. W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego dotyczy zmiany 

grupy wyrobów akcyzowych wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 będących przedmiotem 

działalności w składzie podatkowym i powoduje, że po zmianie zezwolenia 

zabezpieczenie akcyzowe złożone przez podmiot prowadzący skład podatkowy nie 

zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo 

kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia 

jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, z zastrzeżeniem art. 

64 ust. 1. 

8. Do zmiany zezwolenia przepisy ust. 3-4d stosuje się odpowiednio. 

[9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego 

paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub 

którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na 

rzecz którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; 

2)   jest właścicielem nabywanych paliw; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b)   oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział; 

4)   przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczaniu na terytorium kraju paliw. 

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje 

Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 
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publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych paliw, o których mowa w ust. 9, oraz o nabytych paliwach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytego paliwa oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę 

lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię 

i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę 

oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, 

numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby 

podatku od towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym.] 

<9. Podmiot prowadzący skład podatkowy może dokonać nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.), na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na 

rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia następujące warunki: 

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest 

wymagana; 

2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych; 

3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby 

akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju albo 
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b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby akcyzowe na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez 

ten oddział; 

4) przekaże podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów 

i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych. 

9a. Warunki, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą podmiotów zużywających wyroby 

akcyzowe, o których mowa w ust. 9, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. 

10. Podmiot prowadzący skład podatkowy, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, 

informuje Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym 

miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych 

w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

oraz o tych nabytych wyrobach. 

11. Informacja, o której mowa w ust. 10, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN 

i ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego 

numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby podmiotu, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność 

gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer 
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identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od 

towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych 

oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.> 

12. Podmiot prowadzący skład podatkowy nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 

10, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny 

zostać zawarte w tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 52. 

1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie 

składu podatkowego, w przypadku gdy: 

1)   podmiot występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 

nie spełnia warunków, o których mowa w art. 48 ust. 1, 3 lub 4, 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 może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego; 

3)    nie zostaną zatwierdzone akta weryfikacyjne w wyniku urzędowego sprawdzenia, o 

którym mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

2. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa z urzędu zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli: 

1)    (uchylony); 

2)   podmiot prowadzący skład podatkowy prowadzi działalność niezgodnie z przepisami 

prawa podatkowego lub uzyskanym zezwoleniem; 

3)    zabezpieczenie akcyzowe podmiotu prowadzącego skład podatkowy utraciło ważność 

albo nie zapewnia już pokrycia w terminie lub w należnej wysokości kwoty jego 

zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty 

paliwowej, do której zapłaty może być on obowiązany, a w przypadku gdy podmiot 

prowadzący skład podatkowy został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego - jeżeli to zwolnienie utraciło ważność, a podmiot, we właściwym 

terminie, nie uzyskał nowego zwolnienia lub nie złożył zabezpieczenia akcyzowego w 

należnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 5a; 

4)   został naruszony którykolwiek z warunków określonych w art. 48, z zastrzeżeniem 

ust. 3; 
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[5)   w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, o którym 

mowa w art. 48 ust. 4, nie osiągnął zadeklarowanych minimalnych wysokości obrotu.] 

<5) w okresie trzech pierwszych miesięcy po uzyskaniu zezwolenia podmiot, który 

złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 48 ust. 4 lub 4d, nie osiągnął 

zadeklarowanych minimalnych poziomów określonych odpowiednio w art. 48 

ust. 3 pkt 1, 1a, 2 i 4 lub ust. 4a.> 

3. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego nie cofa zezwolenia na prowadzenie składu 

podatkowego, jeżeli podmiot 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 

wysokość zobowiązania podatkowego została określona przez organ podatkowy - w 

terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania 

podatkowego. 

4. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego cofa zezwolenie na prowadzenie składu 

podatkowego również na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy. 

5. W przypadku cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub upływu 

okresu, na który zostało ono wydane, i niewydania przed upływem tego okresu nowego 

zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przesyła informację o cofnięciu lub 

wygaśnięciu tego zezwolenia, odpowiednio, właściwemu organowi prowadzącemu rejestr 

działalności regulowanej, organowi rejestrowemu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, organowi 

koncesyjnemu lub organowi zezwalającemu na prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Art. 59. 

1. Zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z 

zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. 

2. (uchylony). 

3. Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego 

zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz 

innych podmiotów. 

4. (uchylony). 

5. (uchylony). 
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6. (uchylony). 

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

1)    szczegółowe warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych 

wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem 

zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie 

wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, 

1a)   szczegółowe warunki prowadzenia składu podatkowego, w tym miejsca, w którym 

wyroby akcyzowe są magazynowane, 

2)    (uchylony) 

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej kontroli, specyfikę magazynowania i 

produkcji poszczególnych wyrobów akcyzowych i obrotu tymi wyrobami, a także 

konieczność właściwego zabezpieczenia wyrobów akcyzowych przed ich 

wyprowadzeniem ze składu podatkowego w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami. 

[8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw 

silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, których wytwarzanie lub którymi 

obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

- Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że podmiot, na rzecz 

którego nabywane są te paliwa, łącznie spełnia następujące warunki: 

1)   posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą; 

2)   jest właścicielem nabywanych paliw; 

3)   posiada: 

a)  siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa paliwa na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju albo 

b)   oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach 

określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie 

gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te paliwa na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez ten 

oddział; 

4)   przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej poprzedzony 

kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na 

terytorium kraju paliw. 
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8a. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających paliwa, o 

których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których mowa w art. 32 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa Agencji 

Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych 

paliw, o których mowa w ust. 8, oraz o nabytych paliwach. 

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN i 

ilości nabytego paliwa oraz: 

1)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, posiada siedzibę 

lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, 

adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu, jego numer identyfikacji 

podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2)   w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały paliwa, jest przedsiębiorcą 

zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: imię 

i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania lub adres jego siedziby, nazwę 

oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny 

prowadzi działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, 

numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby 

podatku od towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju paliw, numer w 

Krajowym Rejestrze Sądowym.] 

<8. Zarejestrowany odbiorca może dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, na rzecz innego podmiotu, pod warunkiem że 

podmiot, na rzecz którego nabywane są te wyroby, łącznie spełnia następujące 

warunki: 

1) posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa 

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, jeżeli koncesja ta jest 

wymagana; 

2) jest właścicielem nabywanych wyrobów akcyzowych; 
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3) posiada: 

a) siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju i nabywa te wyroby 

akcyzowe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju albo 

b) oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa te wyroby akcyzowe na 

potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju przez 

ten oddział; 

4) przekaże zarejestrowanemu odbiorcy numer identyfikacji podatkowej 

poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy 

przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych. 

8a. Warunki, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą podmiotów zużywających wyroby 

akcyzowe, o których mowa w ust. 8, zwolnione od akcyzy w przypadkach, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2. 

9. Zarejestrowany odbiorca, w terminie 3 dni po upływie miesiąca, informuje Prezesa 

Agencji Rezerw Materiałowych oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o podmiotach, na rzecz których dokonał w tym miesiącu nabyć 

wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz o tych nabytych 

wyrobach. 

10. Informacja, o której mowa w ust. 9, powinna zawierać określenie rodzaju, kodu CN 

i ilości nabytych wyrobów akcyzowych oraz: 

1) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: imię i nazwisko 

lub nazwę podmiotu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu i jego 

numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL; 

2) w przypadku gdy podmiot, na rzecz którego nabyte zostały wyroby akcyzowe, 

jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału 

z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych 

i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby podmiotu, nazwę oddziału z siedzibą na terytorium 

kraju, w ramach którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność 

gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer 

identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL użyty na potrzeby podatku od 

towarów i usług przy przemieszczeniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych 

oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.. 

11. Zarejestrowany odbiorca nie przekazuje informacji, o której mowa w ust. 9, ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych, jeżeli dane, które powinny zostać zawarte w 

tej informacji, zamieści w raporcie odbioru. 

 

Art. 78. 

1. W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione 

w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, 

na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest 

obowiązany: 

1)    przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia 

o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego; 

2)    potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie 

towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku 

wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. 

w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym 

przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie 

członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby opodatkowane zerową 

stawką akcyzy nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na 

podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego; 

2a)   wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty 

akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na 

terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 
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3)    bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu 

skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i 

dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, 

w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy 

nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż 

stawka zerowa; 

3a)   złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są 

opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa; 

4)    (uchylony). 

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego 

dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia 

akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, jest 

obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy. 

2a. Przepisy ust. 1 pkt 2a-3a oraz ust. 2 nie mają zastosowania do nabycia 

wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem 

skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej 

lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur 

całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia 

wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do 

ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia 

wewnątrzwspólnotowego przez osobę fizyczną wyrobów akcyzowych przeznaczonych na 

cele handlowe w rozumieniu art. 34. 

4a. (uchylony). 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

7a. [Warunkiem dokonania przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 
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których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, jest posiadanie:] 

<W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, warunkiem dokonania przez podatnika 

nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 

ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest 

posiadanie:> 

[1)   koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub] 

<1) koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub> 

2)   wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z 

dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 

ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. 

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

zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych 

wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty. 

9. (uchylony). 

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

wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do 

sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej 

złożenia, pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu 

wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia 

wysokości akcyzy. 

[Art. 78a. 

Podatnik, o którym mowa w art. 78 ust. 1, nie może dokonywać nabycia 

wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, 

których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na rzecz innego podmiotu.] 

 

<Art. 78a. 

W przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 3, podatnik nie może dokonywać 

nabycia wewnątrzwspólnotowego odpowiednio paliw opałowych określonych w art. 89 
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ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a lub wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz innego 

podmiotu.> 

Art. 86. 

1. Do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby: 

1)   objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 

lub napędowych; 

2)   objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715; 

3)   objęte pozycjami CN 2901 i 2902; 

4)   oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych; 

5)   objęte pozycją CN 3403; 

6)   objęte pozycją CN 3811; 

7)   objęte pozycją CN 3817; 

[8)    oznaczone kodami CN 3826 00 10 i 3826 00 90, jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych;] 

<8) oznaczone kodami CN: 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96, 3826 00 10 

oraz 3826 00 90, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;> 

9)   pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, 

o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub 

używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - 

bez względu na kod CN; 

10)  pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do 

użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub 

domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN. 

2. Paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do 

użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. 

3. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do 

użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem 

wyrobów, o których mowa w ust. 2. 

4. Biokomponentami są biokomponenty w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 
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Art. 89. 

1. Stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla: 

1)   węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 

2702 oraz 2704 00 - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

2)    benzyn silnikowych o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyrobów 

powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach - 1540,00 zł/1000 litrów;
(2)

  

3)   (uchylony); 

4)    benzyn lotniczych o kodzie CN 2710 12 31, paliw typu benzyny do silników 

odrzutowych o kodzie CN 2710 12 70 oraz nafty pozostałej o kodzie CN 2710 19 25 - 

1822,00 zł/1000 litrów; 

5)   paliw do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 - 1446,00 zł/1000 litrów; 

6)    olejów napędowych o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyrobów powstałych 

ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach - 1171,00 zł/1000 litrów;
(3)

  

7)   (uchylony); 

8)   biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania 

jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników 

spalinowych, bez względu na kod CN - 1171,00 zł/1000 litrów
(4)

; 

9)    olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 

43 do 2710 19 48 i od 2710 20 11 do 2710 20 19, zabarwionych na czerwono i 

oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów; 

10)   olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 68 i od 2710 20 31 do 

2710 20 39: 

a)  z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w 

temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych 

na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 

232,00 zł/1000 litrów, 

b)  pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie 

przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów; 

[11)  olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z 

wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz 

smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów;] 
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<11) olejów i preparatów smarowych: 

a) olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 

99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina 

ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,  

b) olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, 

c) preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów 

plastycznych objętych tą pozycją 

– 1180,00 zł/1000 litrów;> 

12)  gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych: 

a)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych 

pozycją CN 2711 oraz gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją 

CN 2901: 

–  skroplonych - 670,00 zł/1000 kilogramów
(5)

, 

–  w stanie gazowym - 10,54 zł/1 gigadżul (GJ)
(6)

, 

aa)   gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 - 0 zł, 

b)  wyprodukowanych w składzie podatkowym i spełniających wymagania jakościowe 

określone w odrębnych przepisach: 

–  biogazu, bez względu na kod CN - 0 zł, 

–  wodoru i biowodoru o kodzie CN 2804 10 00 - 0 zł, 

c)  pozostałych - 14,22 zł/1 GJ
(7)

; 

13)  gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją 

CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych - 1,28 zł/1 gigadżul (GJ); 

14)  pozostałych paliw silnikowych - 1797,00 zł/1000 litrów
(8)

; 

15)  pozostałych paliw opałowych: 

a)  w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest: 

–  niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1000 litrów, 

–  równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1000 

kilogramów, 

b)  gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ). 

UWAGA: 

pominięto ust. 1a – 16 
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<Art. 163b. 

1. W okresie stosowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, 

z późn. zm.) do stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b stosuje się 

przepis art. 44 tego rozporządzenia.  

2. Stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa i b nie stosuje się w przypadku 

podmiotu: 

1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji 

Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem 

wewnętrznym; 

2) znajdującego się w trudnej sytuacji, o której mowa w art. 2 

pkt 18 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, stosuje się stawkę określoną odpowiednio 

w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a albo c.> 

 

Art. 164. 

1. Do dnia 31 października 2013 r. zamiast stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 

12 lit. a tiret drugie, do wyrobów akcyzowych określonych w tym przepisie stosuje się 

zerową stawkę akcyzy. 

[2. Przepisy art. 89 ust. 1 pkt 3, 7, 8 i 12 lit. b stosuje się od dnia ogłoszenia pozytywnej 

decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych 

przepisach ze wspólnym rynkiem.] 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH 

  

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1 2 3 

1 ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 
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2 ex 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 

niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych 

3 ex 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 

4 ex 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, 

nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z 

mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami 

objętymi pozycją 1509 - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych 

5 ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale 

niemodyfikowany chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych 

6 ex 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion 

bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 

7 ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu 

i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - 

jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

8 ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet 

rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

9 ex 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) 

i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - 

jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

10 ex 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub 

całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, 

reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej 

nieprzetworzone - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 
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11 ex 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub 

olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów 

lub olejów, z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne 

tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

12 ex 1518 00 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, 

utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, 

polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie 

obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem 

objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z 

tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji 

różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, 

gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

13 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu 

14 2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; 

moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 

15 2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 

roślinami lub substancjami aromatycznymi 

16 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i 

miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki 

napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone 

17 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% 

obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, 

o dowolnej mocy, skażone 

18 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 

mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje 

spirytusowe 

19 ex 2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z 

węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 

20 ex 2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem 
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gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych 

21 ex 2704 00 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, 

nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do 

celów opałowych 

22 2705 00 00 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne 

niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 

23 2706 00 00 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z 

torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub 

częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymi 

24 2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły 

węglowej; podobne produkty, w których masa składników 

aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych 

25 2708 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły węglowej lub z 

pozostałych smół mineralnych 

26 2709 00 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, surowe 

27 2710 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów 

bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej 

olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów 

bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze 

preparatów; oleje odpadowe 

28 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe 

29 2712 Wazelina; parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, 

ozokeryt, wosk montanowy, wosk torfowy, pozostałe woski 

mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub 

innych procesów, nawet barwione 

30 2713 Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy 

naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych 

31 2714 Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski 

bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe 

32 2715 00 00 Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego 
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bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub na mineralnego 

paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, 

fluksy) 

33 2716 00 00 Energia elektryczna 

34 2901 Węglowodory alifatyczne 

35 2902 Węglowodory cykliczne 

36 ex 2905 11 00 Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia 

syntetycznego - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub 

napędowych 

37 3403 Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, 

preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami 

przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami 

zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz 

preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów 

włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub 

pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, 

jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy 

naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

 

38 3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia 

się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne 

oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych 

(włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych 

samych celów, co oleje mineralne 

39 3817 00 Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż te 

objęte pozycją 2707 lub 2902 

<39a ex 3824 99 86 

ex 3824 99 92 

ex 3824 99 93 

ex 3824 99 96 

Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu 

chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te 

składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie 

indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone 

do celów opałowych lub napędowych> 

40 ex 3826 00 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej 
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niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 

minerałów bitumicznych - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych 

41 (uchylona)   

42 bez względu na 

kod CN 

Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 

43 bez względu na 

kod CN wyrobu 

zawierającego 

alkohol etylowy 

Alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami 

akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 

przekraczającej 1,2% obj. 

44 bez względu na 

kod CN 

Pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż 

lub używane jako paliwa silnikowe lub paliwa opałowe albo jako 

dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub paliw opałowych. 

45 bez względu na 

kod CN 

Susz tytoniowy 

46 bez względu na 

kod CN 

Płyn do papierosów elektronicznych 

47 bez względu na 

kod CN 

Wyroby nowatorskie 

Objaśnienia: 

ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

 

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PROCEDURĘ 

ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY I KTÓRYCH PRODUKCJA ODBYWA SIĘ W 

SKŁADZIE PODATKOWYM, O KTÓRYCH MOWA W DYREKTYWIE RADY 

92/12/EWG 

 Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1 2 3 

1 ex 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 
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napędowych 

2 ex 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale 

niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych 

3 ex 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

- jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

4 ex 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet 

rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami 

tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 

1509 - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

5 ex 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 

6 ex 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion 

bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 

chemicznie - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub 

napędowych 

7 ex 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich 

frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

8 ex 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet 

rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są przeznaczone 

do celów opałowych lub napędowych 

9 ex 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich 

frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie - jeżeli są 

przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

10 ex 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub 

całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane 

lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone - jeżeli 

są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

11 ex 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, 

zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, 
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z działu 15 Nomenklatury Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje 

lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 - jeżeli są przeznaczone do celów 

opałowych lub napędowych 

12 ex 1518 00 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, 

utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane 

przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej 

modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; 

niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych 

lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 

Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone - 

jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych 

13 2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu 

14 2204 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; 

moszcz gronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009 

15 2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane 

roślinami lub substancjami aromatycznymi 

16 2206 00 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód 

pitny) mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów 

fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej 

niewymienione ani niewłączone 

17 2207 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. 

lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o 

dowolnej mocy, skażone 

18 2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej 

niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe 

19 ex 2707 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły 

węglowej; podobne produkty, w których masa składników 

aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, 

wyłącznie: 

  2707 10 1) Benzol (benzen) 

  2707 20 2) Toluol (toluen) 

  2707 30 3) Ksylol (ksyleny) 
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  2707 50 4) Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% 

lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C 

zgodnie z metodą ASTM D 86 

20 od ex 2710 

12 

do ex 2710 

19 68 i 

od ex 2710 

20 11 

do ex 2710 

20 90 

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, 

inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani 

niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej 

lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje 

stanowią składniki zasadnicze preparatów 

21 ex 2711 Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem 

objętych pozycjami 2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00 

22 2901 10 00 Węglowodory alifatyczne nasycone 

23 ex 2902 Węglowodory cykliczne, wyłącznie: 

  2902 20 00 1) Benzen 

  2902 30 00 2) Toluen 

  2902 41 00 3) o-Ksylen 

  2902 42 00 4) m-Ksylen 

  2902 43 00 5) p-Ksylen 

  2902 44 00 6) Mieszaniny izomerów ksylenu 

24 ex 2905 11 

00 

Metanol (alkohol metylowy) - niebędący pochodzenia syntetycznego - 

jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych 

24a 

     

ex 3811 Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się 

żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz 

pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z 

benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co 

oleje mineralne, wyłącznie: 

3811 11 10 1) Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu 

3811 11 90 2) Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu 

3811 19 00 3) Pozostałe środki przeciwstukowe 

3811 90 00 4) Pozostałe 
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<24b ex 

3824 99 86 

ex 

3824 99 92 

ex 

3824 99 93 

ex 

3824 99 96 

Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego 

lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się 

z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione 

ani niewłączone (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające 

aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki 

nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych) 

– jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych> 

25 ex 3826 00 Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 

70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z 

minerałów bitumicznych - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 

lub napędowych 

26 (uchylona)   

27 bez 

względu 

na kod CN 

Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki 

Objaśnienia: 

ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 768 i 730) 

Art. 35. 

1. Organy KAS wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego 

Rejestru Danych Podatkowych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym, zwanego 

dalej "CRDP". 

2. Współadministratorami danych zawartych w CRDP są minister właściwy do spraw 

finansów publicznych i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. CRDP służy do: 

1)   [gromadzenia oraz przetwarzania danych wynikających z:] 

<gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających z:> 

a)  deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, 
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b)  decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami 

wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego, 

c)  tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu 

skarbowego w celu realizacji jego zadań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4, 

ca)   wyników analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej, 

a także danych oraz dokumentów z nimi związanych, o których mowa w dziale 

IIIB Ordynacji podatkowej, 

d)  
(2)

 innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji 

zadań ustawowych [;] <,> 

<e) ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.);> 

2)   przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej 

Ewidencji Podatników, a także danych pozyskanych z baz, rejestrów, ewidencji, 

zbiorów i systemów informatycznych udostępnionych organom KAS w celu realizacji 

ustawowych zadań. 

4. 
(3)

 Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 

dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik 

urzędu celno-skarbowego wprowadzają do CRDP dane zawarte w dokumentach i 

informacjach, o których mowa w ust. 3 pkt 1. 

5. Do danych zgromadzonych oraz przetwarzanych w CRDP w związku z realizacją zadań 

związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów 

zabronionych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 125). 

Art. 145a. 

1. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w: 

1)   art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, z wyłączeniem danych ujawniających 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe oraz danych genetycznych, 

2)   art. 10 rozporządzenia 2016/679 

–   dotyczących funkcjonariuszy, jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne do realizacji zadania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
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Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby administracji skarbowej 

nałożonego przepisem prawa. 

2. Przetwarzanie danych biometrycznych funkcjonariusza jest dopuszczalne także wtedy, gdy 

podanie takich danych jest niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do pomieszczeń 

wymagających szczególnej ochrony lub szczególnie ważnych informacji, których 

ujawnienie może narazić na szkodę organy, o których mowa w ust. 1. 

[3. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, mogą być dopuszczeni 

wyłącznie funkcjonariusze posiadający pisemne upoważnienie do przetwarzania takich 

danych wydane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub dyrektora izby 

administracji skarbowej. Funkcjonariusze dopuszczeni do przetwarzania takich danych są 

obowiązani do zachowania ich w tajemnicy.] 

<3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, może być dokonywane 

na podstawie pisemnego upoważnienia do przetwarzania takich danych wydanego 

przez administratora. Osoby upoważnione do przetwarzania takich danych są 

obowiązane do  zachowania ich w tajemnicy.> 

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą do spraw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych przepisy art. 22
2
 i art. 22

3
 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem pracy", stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115) 

[Art. 13. 

W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Inspektor 

może przetwarzać informacje pochodzące również od izb rozliczeniowych utworzonych na 

podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz instytucji 

utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy.] 

 

<Art. 13. 

1. W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu  terroryzmu izby 

rozliczeniowe utworzone na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe oraz instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 tej ustawy 
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przekazują Generalnemu Inspektorowi, na jego żądanie, informacje oraz dokumenty 

objęte tym żądaniem. 

2. Żądania, informacje oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być 

przekazywane przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.> 

 

Art. 73. 

1. [Informacje, o których mowa w art. 72, mogą być przekazywane do Generalnego 

Inspektora za pośrednictwem:] 

<Informacje, o których mowa w art. 72, mogą być przekazywane, w tym przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, do Generalnego Inspektora za 

pośrednictwem:> 

1)   izb gospodarczych zrzeszających instytucje obowiązane; 

2)   banków zrzeszających banki spółdzielcze; 

3)   izb rozliczeniowych utworzonych na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. - Prawo bankowe oraz instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 tej 

ustawy; 

4)   innych podmiotów na podstawie podpisanych przez instytucję obowiązaną umów. 

2. Korzystanie z pośrednictwa podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie zwalnia instytucji 

obowiązanej z odpowiedzialności za przekazanie informacji do Generalnego Inspektora. 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – 

Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169) 

[Art. 3. 

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się od dnia ogłoszenia 

pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym 

przepisie ze wspólnym rynkiem, w okresie jej obowiązywania, albo stwierdzenia przez 

Komisję Europejską, że przepis ten nie przewiduje pomocy publicznej.] 

 

 

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1018) 
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Art. 1. 

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 

z późn. zm.) w art. 96b: 

1)   ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

"1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz 

podmiotów: 

1)   w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które 

wykreślił z rejestru jako podatników VAT; 

2)   zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako 

podatników VAT została przywrócona. 

2. Wykaz jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w sposób 

umożliwiający sprawdzenie, <w tym automatycznie,> czy podmiot znajduje się w 

wykazie na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat 

poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane tego podmiotu są 

udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem danych, o których mowa w 

ust. 3 pkt 1-3, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia."; 

2)   w ust. 3: 

a)  wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Wykaz zawiera następujące dane podmiotów, o których mowa w ust. 1:", 

b)  po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a)  status podmiotu: 

a)   w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako 

podatnika VAT, 

b)   zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym 

podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;", 

c)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7)  adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w 

przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do 

osoby fizycznej;", 

d)  pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

"12)  podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz 

przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;", 
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e)  dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

"13)  numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku 

z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu 

STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej."; 

3)   uchyla się ust. 3a; 

4)   ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

"4. Wykaz w zakresie dotyczącym podmiotów, o których mowa w: 

1)   ust. 1 pkt 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 13, a w przypadku 

podmiotów, o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 1 - danych, o których mowa w ust. 3 pkt 

4 i 8-10; 

2)   ust. 1 pkt 2, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 8-10. 

5. Podanie do publicznej wiadomości danych zawartych w wykazie nie narusza przepisów o 

tajemnicy skarbowej."; 

5)   uchyla się ust. 6 i 6a; 

6)   ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

"7. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie 

dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako 

podatnika VAT."; 

7)   dodaje się ust. 8-12 w brzmieniu: 

"8. Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę. 

9. Dostęp do wykazu jest możliwy także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

10. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje 

dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym. 

11. Podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane 

osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym wraz z uzasadnieniem. 
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12. Szef Krajowej Administracji Skarbowej odmawia, w drodze decyzji, usunięcia lub 

sprostowania danych innych niż dane osobowe zawartych w wykazie wskazanych we 

wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.". 


