BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 28 maja 2020 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od
towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz
niektórych innych ustaw
(druk nr 131)

U S T A W A z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 865, z późn. zm.)
<Rozdział 3a
Struktury hybrydowe

Art. 16n.
1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) hybrydowej transakcji – oznacza to uzgodnienie w sprawie przeniesienia
instrumentu finansowego, w przypadku gdy ten sam dochód (przychód) bazowy
z tego instrumentu jest traktowany dla celów podatkowych jako dochód (przychód)
uzyskany przez więcej niż jedną stronę takiego uzgodnienia;
2) hybrydowym instrumencie finansowym – oznacza to instrument finansowy, który w
państwie płatnika jest kwalifikowany dla celów podatkowych inaczej niż w państwie
odbiorcy, a także hybrydową transakcję;
3) hybrydowym podmiocie – oznacza to podmiot, który dla celów podatkowych jednego
państwa jest traktowany jako podmiot nietransparentny, a dla celów podatkowych
innego państwa jest traktowany jako podmiot transparentny;
4) instrumencie finansowym – oznacza to instrument stanowiący podstawę osiągania
zysku

z

tytułu

finansowania

dłużnego

lub

kapitałowego,

który

podlega

opodatkowaniu jako dochód z tytułu wierzytelności, udziału w zyskach lub
instrumentów pochodnych na podstawie przepisów państwa odbiorcy lub państwa
płatnika;
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-25) odliczeniu – oznacza to zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów lub odliczenie
od dochodu (przychodu), podstawy opodatkowania lub podatku w państwie płatnika
lub państwie inwestora;
6) odliczeniu bez opodatkowania – oznacza to odliczenie w państwie płatnika wartości
świadczenia lub hipotetycznego świadczenia między podmiotem nietransparentnym
a jego zagranicznym zakładem lub między dwoma zagranicznymi zakładami, jeżeli
świadczenie lub hipotetyczne świadczenie na podstawie przepisów państwa odbiorcy:
a) nie jest uwzględniane w dochodach (przychodach) przy określaniu dochodu
(przychodu) w państwie odbiorcy lub
b) jest objęte ulgą podatkową w państwie odbiorcy wyłącznie ze względu na charakter
tego świadczenia, polegającą na zwolnieniu z podatku, obniżeniu stawki podatkowej,
zwrocie podatku lub kredycie podatkowym innym niż kredyt podatkowy z tytułu
podatków pobieranych u źródła;
7) państwie – oznacza to również terytorium;
8) państwie inwestora – oznacza to państwo inne niż państwo płatnika, które przyznaje
prawo do odliczenia świadczenia, kosztu lub straty skutkującego podwójnym
odliczeniem;
9) państwie odbiorcy – oznacza to państwo, w którym zgodnie z prawem innego
państwa świadczenie lub hipotetyczne świadczenie skutkujące odliczeniem bez
opodatkowania jest uznawane za otrzymane;
10) państwie płatnika – oznacza to państwo, w którym:
a) świadczenie ma źródło lub zostały poniesione koszty lub straty – w przypadku
podwójnego odliczenia,
b) hybrydowy podmiot ma siedzibę lub zagraniczny zakład jest położony –
w przypadku świadczenia dokonanego przez hybrydowy podmiot lub zagraniczny
zakład, które skutkuje podwójnym odliczeniem,
c) przyjmuje się zgodnie z prawem tego państwa, że świadczenie lub hipotetyczne
świadczenie zostało dokonane – w przypadku odliczenia bez opodatkowania;
11) podmiocie – oznacza to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą
osobowości prawnej;
12) podmiocie nietransparentnym – oznacza to podmiot, który podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym na podstawie przepisów państwa;
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i koszty są traktowane na podstawie przepisów państwa odpowiednio jako osiągnięte
lub poniesione przez co najmniej jeden inny podmiot lub jedną osobę fizyczną;
14) podmiotach powiązanych – oznacza to podmioty powiązane, o których mowa
w art. 24a ust. 2 pkt 4, a także podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej
obowiązanej

na

podstawie

przepisów

o

rachunkowości

do

sporządzania

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przy czym w przypadkach, o których
mowa w art. 16o ust. 1, art. 16p ust. 1 pkt 1 lit. b–e i art. 16q, wielkość udziału w
kapitale

lub

prawach

głosu

w

organach

kontrolnych,

stanowiących

lub

zarządzających lub prawa do uczestnictwa w zysku wynosi co najmniej 50%;
15) podwójnym odliczeniu – oznacza to odliczenie wartości tych samych świadczeń,
kosztów lub strat w państwie płatnika i w państwie inwestora;
16)

pominiętym zagranicznym zakładzie – oznacza to uzgodnienie, które jest
traktowane jako powodujące powstanie zagranicznego zakładu na podstawie
przepisów

państwa,

którego

podmiot

nietransparentny

jest

rezydentem

podatkowym, i nie jest traktowane jako powodujące powstanie zagranicznego
zakładu na podstawie przepisów innego państwa;
17) rezydencie podatkowym – oznacza to podmiot podlegający na podstawie przepisów
państwa obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez
względu na miejsce położenia źródeł przychodów;
18) rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych – oznacza to sytuację, w której ze
względu na hybrydowy podmiot, hybrydowy instrument finansowy lub pominięty
zagraniczny zakład dochodzi do odliczenia bez opodatkowania w przypadkach,
o których mowa w art. 16p ust. 1 pkt 1, albo podwójnego odliczenia;
19) rynkowej hybrydowej transakcji – oznacza to hybrydową transakcję, której
dokonuje uczestnik rynku w ramach zwykłej działalności, a nie w ramach
uzgodnienia strukturalnego;
20) uczestniku rynku – oznacza to podmiot prowadzący na własny rachunek w celu
osiągnięcia zysku działalność polegającą na regularnym zakupie i sprzedaży
instrumentów finansowych, głównie na rzecz podmiotów niebędących podmiotami
powiązanymi;
21) uzgodnieniu strukturalnym – oznacza to uzgodnienie wykorzystujące rozbieżność w
kwalifikacji struktur hybrydowych, w przypadku gdy rozbieżność ta została
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doprowadzenie do powstania rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych,
chyba że nie można było rozsądnie oczekiwać, że podatnik lub podmiot powiązany
byli świadomi rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych, i podatnik lub
podmiot powiązany nie osiągnęli korzyści podatkowych wynikających z tych
rozbieżności.
2. W przypadku osób, którym wspólnie przysługują w podmiocie udziały w kapitale lub
prawa głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, w celu
ustalenia podmiotów powiązanych, przy obliczaniu wielkości tych udziałów oraz
praw sumuje się odpowiednio udziały w kapitale oraz prawa głosu w organach
kontrolnych, stanowiących i zarządzających przysługujące łącznie tym osobom.
Przez osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, rozumie się podmioty i osoby
fizyczne.
Art. 16o.
1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo do zaliczenia
do kosztów uzyskania przychodów kosztów podlegających podwójnemu odliczeniu,
jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) podwójne odliczenie zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w ramach
uzgodnienia strukturalnego;
2) Rzeczpospolita Polska jest państwem:
a) inwestora albo
b) płatnika – w przypadku gdy państwo inwestora inne niż Rzeczpospolita Polska nie
wyłączyło prawa do odliczenia tych kosztów.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podwójnemu odliczeniu odpowiada podwójnie
wykazany w bieżącym lub kolejnym okresie rozliczeniowym dochód (przychód) w
państwie inwestora i państwie płatnika.

Art. 16p.
1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, nie przysługuje prawo do zaliczenia
do kosztów uzyskania

przychodów kosztów

podlegających

odliczeniu

opodatkowania, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1) odliczenie bez opodatkowania wystąpiło w jednym z następujących przypadków:
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-5a) świadczenie z tytułu hybrydowego instrumentu finansowego skutkujące odliczeniem
bez opodatkowania ze względu na różnice w charakterze tego instrumentu lub
świadczenia nie powoduje powstania dochodu (przychodu) w państwie odbiorcy w
rozsądnym terminie, przy czym uznaje się, że świadczenie powoduje powstanie
dochodu (przychodu) w rozsądnym terminie, jeżeli:
– dochód (przychód) ten powstanie w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy, licząc
od końca roku podatkowego płatnika, w którym zostało dokonane świadczenie, lub
– można zasadnie oczekiwać, że dochód (przychód) ten powstanie w innym terminie
niż określony w tiret pierwszym, który miałby zastosowanie w przypadku, gdyby
świadczenie zostało wykonane zgodnie z warunkami rynkowymi między podmiotami
innymi niż podmioty powiązane,
b) świadczenie dokonane na rzecz hybrydowego podmiotu skutkuje odliczeniem bez
opodatkowania ze względu na występujące różnice w podatkowym przypisaniu tego
świadczenia na podstawie przepisów państwa siedziby lub zarejestrowania tego
hybrydowego podmiotu i innych osób lub podmiotów posiadających udział w tym
hybrydowym podmiocie,
c) świadczenie dokonane na rzecz podmiotu nietransparentnego posiadającego
zagraniczny zakład skutkuje odliczeniem bez opodatkowania ze względu na
występujące różnice w podatkowym przypisaniu tego świadczenia między tym
podmiotem

a

zagranicznym

zakładem

albo

między

co

najmniej

dwoma

zagranicznymi zakładami tego podmiotu na podstawie przepisów państw, w których
podmiot nietransparentny posiadający zagraniczny zakład prowadzi działalność,
d) świadczenia dokonano na rzecz pominiętego zagranicznego zakładu,
e) świadczenie dokonane przez hybrydowy podmiot skutkuje odliczeniem bez
opodatkowania ze względu na pominięcie świadczenia na podstawie przepisów
państwa odbiorcy,
f) hipotetyczne

świadczenie

między

podmiotem

nietransparentnym

a

jego

zagranicznym zakładem lub między zagranicznymi zakładami skutkuje odliczeniem
bez opodatkowania ze względu na pominięcie świadczenia na podstawie przepisów
państwa odbiorcy;
2) odliczenie bez opodatkowania zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w
ramach uzgodnienia strukturalnego;
3) Rzeczpospolita Polska jest państwem płatnika.
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-62. Przepisów art. 12 ust. 4 pkt 2, 3c, 3e–4a, 6a, 11, 12 i 21 nie stosuje się do wpłat,
zarachowanych należności ani innych świadczeń określonych w tych przepisach,
uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2, jeżeli są spełnione
łącznie następujące warunki:
1) takie

wpłaty,

należności

lub

inne

świadczenia

podlegają

odliczeniu

bez

opodatkowania w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a lub e;
2) odliczenie bez opodatkowania zostało dokonane przez podmioty powiązane lub w
ramach uzgodnienia strukturalnego;
3) Rzeczpospolita Polska jest państwem odbiorcy – w przypadku gdy państwo płatnika
inne niż Rzeczpospolita Polska przyznało prawo do odliczenia takich wpłat,
należności lub innych świadczeń.
3. Przez świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–f, rozumie się jakikolwiek tytuł
dający podstawę do zaliczenia danej wartości do kosztów uzyskania przychodów, w
tym odpis amortyzacyjny.
4. Przepisów ust. 1 pkt 1 lit. e i f nie stosuje się, jeżeli odliczenie odpowiada dochodowi
(przychodowi) wykazanemu w państwie płatnika.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczenia stanowiącego dochód (przychód)
bazowy z przeniesionego instrumentu finansowego, które jest dokonywane przez
uczestnika rynku w ramach rynkowej hybrydowej transakcji, jeżeli przepisy
państwa płatnika wymagają od tego uczestnika zaliczenia należności związanych z
przeniesionym instrumentem finansowym do dochodów (przychodów).

Art. 16q.
Przepisy art. 16o i art. 16p ust. 1 stosuje się odpowiednio do kosztów, które bezpośrednio
lub pośrednio służą finansowaniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności
w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji
zawartych

między

podmiotami

powiązanymi

lub

w

ramach

uzgodnienia

strukturalnego, z wyjątkiem przypadku gdy jedno z państw uczestniczących w tej
transakcji lub serii transakcji zastosuje równoważne dostosowanie w odniesieniu do
takiej rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.
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1. Podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie przysługuje prawo do zaliczenia do
kosztów uzyskania przychodów lub do pomniejszenia dochodów (przychodów) o
straty, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) koszty lub straty podlegają odliczeniu w co najmniej dwóch państwach, w których
ten podatnik jest traktowany jako rezydent podatkowy;
2) koszty

lub

straty

nie

odpowiadają

podwójnie

wykazanemu

dochodowi

(przychodowi).
2.

W

przypadku

gdy

podatnik

jest

uznawany

za

rezydenta

podatkowego

Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej jednego innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli podatnik nie został uznany za rezydenta
podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ratyfikowanej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania.
Art. 16s.
W przypadku hybrydowej transakcji skutkującej uzyskaniem przez więcej niż jeden
podmiot ulgi podatkowej dotyczącej podatku pobieranego u źródła od świadczeń z
tytułu przeniesionego instrumentu finansowego podatnik będący rezydentem
podatkowym Rzeczypospolitej Polskiej jest uprawniony do skorzystania z ulgi
podatkowej proporcjonalnie do dochodu podlegającego opodatkowaniu związanego
z takim świadczeniem.
Art. 16t.
1. W przypadku gdy rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczy
niepodlegającego opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej dochodu (przychodu)
pominiętego zagranicznego zakładu podatnika będącego rezydentem podatkowym
Rzeczypospolitej Polskiej, do dochodów (przychodów) tego podatnika zalicza się
dochody (przychody), które byłyby przypisane do zagranicznego zakładu, gdyby
taka rozbieżność w kwalifikacji struktur hybrydowych nie wystąpiła.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli obowiązek zwolnienia dochodu (przychodu) z
opodatkowania w Rzeczypospolitej Polskiej wynika z ratyfikowanej umowy o
unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z innym państwem niż państwo
członkowskie Unii Europejskiej.>
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1. Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o
którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) zagraniczna jednostka - oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca
osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2,
e) fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która
samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była
częścią podatkowej grupy kapitałowej,
g) wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu
mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej
– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w
organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających lub prawo do uczestnictwa w
zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do
nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub
innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi
podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;
1a)

prawo do uczestnictwa w zysku - oznacza również prawo do uzyskania środków
należących do zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją, prawo do otrzymania
świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego ekspektatywy, jako założyciel
(fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o
charakterze powierniczym lub ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej jednostki
wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości;

1b) kontrola faktyczna - oznacza kontrolę, która, uwzględniając okoliczności faktyczne,
pozwala na wywieranie dominującego wpływu na funkcjonowanie zagranicznej jednostki
poprzez wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w sprawach
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codzienne działanie, przy czym kontrola faktyczna wynika w szczególności z powiązań
umownych, między innymi umowy kreującej zagraniczną jednostkę, decyzji sądu lub
innego dokumentu regulującego założenie lub funkcjonowanie tej jednostki, udzielonych
pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między zagraniczną jednostką i podatnikiem;
2) instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3)

jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną
jednostkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których
podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale lub
co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
lub co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku;

4) podmiot powiązany - oznacza:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której
podatnik posiada <, bezpośrednio lub pośrednio,> co najmniej 25% udziałów w kapitale
lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,
b) osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej,
posiadającą w podatniku co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw
głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25%
prawa do uczestnictwa w zysku,
c) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której
podmiot wskazany w lit. b posiada <, bezpośrednio lub pośrednio,> co najmniej 25%
udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych,
stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.
2a. W przypadku gdy na podstawie okoliczności faktycznych nie można ustalić, że podmiot, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, spełnia przesłanki uznania za zagraniczną jednostkę,
domniemywa się, że podmiot ten stanowi zagraniczną jednostkę, jeżeli podatnik jest
założycielem lub fundatorem tego podmiotu oraz, odpłatnie albo nieodpłatnie, przekazał
majątek temu podmiotowi, chyba że założyciel (fundator) wykaże, że wyzbył się on w
sposób definitywny i nieodwołalny powierzonego majątku. W takim przypadku podmiot,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, uznaje się za zagraniczną jednostkę, gdy podatnik jest
lub może stać się beneficjentem tego podmiotu.
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 10 2b. Za zagraniczną jednostkę może być również uznany zagraniczny zakład zagranicznej
jednostki w dowolnej postaci.
3. Zagraniczną jednostką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na
terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11j
ust. 2 albo
2) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na
terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej
– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji
podatkowych, albo
3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami powiązanymi, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w
kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku lub sprawuje kontrolę
faktyczną nad zagraniczną jednostką,
b) co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym
mowa w ust. 6, pochodzi:
– z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych,
– ze zbycia udziałów (akcji),
– z wierzytelności,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
– z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w
związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość
ta jest znikoma,
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- 11 c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy niż różnica
między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny, gdyby
jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a podatkiem dochodowym
faktycznie przez nią zapłaconym w państwie jej siedziby, zarządu, zarejestrowania lub
położenia; przez podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający
zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.
3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się
zagranicznego

zakładu

zagranicznej

spółki

kontrolowanej,

który

nie

podlega

opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki
kontrolowanej.
3b. Sprawowanie kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, wobec podatkowej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, ustala się poprzez odniesienie się do spółki
dominującej lub wobec wszystkich spółek z grupy.
3c. W przypadku spółki z podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f,
przez faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę na potrzeby ust. 3 pkt 3
lit. c należy rozumieć podatek, który zostałby przez tę spółkę zapłacony, gdyby ta spółka
nie była częścią tej podatkowej grupy kapitałowej.
4. Podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi kwota odpowiadająca
dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym
jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo
do okresu, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym
prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:
1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od
zagranicznej jednostki kontrolowanej;
2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce
kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.
4a. W przypadku gdy podatnik jest założycielem (fundatorem) podmiotu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługujące mu prawo do uczestnictwa w zysku określa się poprzez
odniesienie do proporcji, w jakiej pozostaje wartość rynkowa przekazanego przez niego
majątku na dzień jego przekazania do całego majątku trustu, fundacji lub innego podmiotu
albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. W przypadku gdy podatnikiem jest
zarówno założyciel (fundator), jak i beneficjent podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1
lit. e, przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio, chyba że podatnik będący założycielem
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podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługuje w całości podatnikowi
będącemu beneficjentem.
5. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 4 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w
następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.
6. Dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy
przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez
względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego
zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana nie ma
ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po
sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej jednostki
kontrolowanej

jest

rok

podatkowy

podatnika.

Dochód

zagranicznej

jednostki

kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.
7. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej
jednostki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla jego
ustalenia przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale lub
prawie głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających tej jednostki.
8. W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, dla
ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej przyjmuje
się, że podatnikowi albo podatnikowi wspólnie z innymi podatnikami, o których mowa w
art. 3 ust. 1, lub podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługiwały, przez cały rok podatkowy,
o którym mowa w ust. 6, wszystkie prawa do uczestnictwa w zysku tej jednostki. W
przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały tych podatników
związane z prawem do uczestnictwa w zysku są równe.
9. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio do ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku
zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik
wykaże, że faktycznie przysługujące podatnikowi prawo do uczestnictwa w zysku
zagranicznej jednostki kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny.
10. W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej
jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 13 stosuje się.
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- 13 11. Podatek do zapłaty przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką
kontrolowaną, obliczony zgodnie z ust. 4 i 4a, pomniejsza się o podatek zapłacony przez
jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach
zagranicznych obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia
jednostki zależnej, jeżeli jednostka zależna:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku w
tej zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz
2) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa
prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej
umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ
podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym
jednostka zależna będąca zagraniczną jednostką posiada rezydencję podatkową lub jest
zarejestrowana lub położona.
12. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w
państwie jej siedziby lub zarządu, rejestracji albo położenia lub w innym państwie w
proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 4 lub 4a do dochodu tej
jednostki ustalonego zgodnie z ust. 6. Przepisy art. 20 ust. 8 i art. 22b stosuje się
odpowiednio.
13. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a w przypadku zagranicznych jednostek
posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - rejestru zagranicznych
jednostek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.
13a. Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 6, nie później niż
przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki
kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania
zdarzeń zaistniałych w zagranicznej jednostce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od
ewidencji rachunkowej wskazanej w art. 9 ust. 1 i 1a, w sposób zapewniający określenie
wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok
podatkowy, w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości
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- 14 niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.
14. Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania żądania, rejestry prowadzone zgodnie z ust. 13 oraz ewidencje
prowadzone zgodnie z ust. 13a. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru
albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód
określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności
(transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze
oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
15. W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 11a ust. 3 stosuje się odpowiednio.
16. Przepisów ust. 1, 13a i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana,
podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
17. (uchylony).
18. Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność
gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie

zagranicznej

jednostki

kontrolowanej

wiąże

się

z

istnieniem

przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności
stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada
lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej
działalności gospodarczej;
2) zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od
przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną
jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem
lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie
gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi
tej jednostki;
5) zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje
gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób
zarządzających.
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- 15 18a. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się
pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną
jednostkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej
przychodów ogółem.
19. Przepisy ust. 1-18a oraz art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio do:
1) podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały
uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18;
2) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez położony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład - w zakresie związanym z
działalnością tego zakładu.
20. Dla ustalenia statusu zagranicznej jednostki lub spełnienia warunku kontroli nad
zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są
ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym
mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych
struktur właścicielskich.

U S T A W A z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.
106 i 568)
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:
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– 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;
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:
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- 17 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 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;
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- 18 14) 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;
14a) wytworzeniu nieruchomości - rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub
ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym;
15) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym
również

produkcję

materiału

siewnego,

szkółkarskiego,

hodowlanego

oraz

reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję
roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję
materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu
przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących
w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy
grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego
i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów
i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów
gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (CN
4403 41 00 i 4403 49) oraz bambusa (CN 1401 10 00), a także świadczenie usług
rolniczych;
16) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym;
17) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika,
na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym;
18) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie
chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie;
19) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów
rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze,
korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem
rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg
rachunkowych;
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- 19 20) produktach rolnych - rozumie się przez to towary pochodzące z własnej działalności
rolniczej rolnika ryczałtowego oraz towary, o których mowa w art. 20 ust. 1c i 1d ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1387, z późn. zm.);
21) usługach rolniczych - rozumie się przez to:
a) usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług
weterynaryjnych (PKWiU ex 01.6), z wyłączeniem usług podkuwania koni i prowadzenia
schronisk dla zwierząt gospodarskich (PKWiU ex 01.62.10.0),
b) usługi związane z leśnictwem (PKWiU ex 02.40.10), z wyłączeniem patrolowania lasów
wykonywanego na zlecenie przez jednostki inne niż leśne (PKWiU ex 02.40.10.3),
c) usługi wspomagające rybactwo (PKWiU ex 03.00.7), z wyłączeniem usług związanych z
rybołówstwem morskim (PKWiU 03.00.71.0),
d) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi (PKWiU 77.31.10.0);
22) sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług
na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów;
23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na
jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium
kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru,
pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:
a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem
podatku

od

wartości

dodanej,

którzy

nie

mają

obowiązku

rozliczania

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości
dodanej;
24) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju - rozumie się przez to dostawę towarów
wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na
jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na
terytorium

kraju,

które

jest

państwem

przeznaczenia

dla

wysyłanego

lub

transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie
mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa
w art. 9, lub
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- 20 b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i
niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym
mowa w art. 9;
25) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku
podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,
b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi,
zarządzającego

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi,

będącego

agentem,

zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem
komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi
(wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w
złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro
- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października
poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł;
25a) usługach telekomunikacyjnych - rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji
i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji
drogą

kablową,

radiową,

optyczną

lub

za

pośrednictwem

innych

systemów

elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do
użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z
zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art.
6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.
ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn.
zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 282/2011";
25b) usługach nadawczych - rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b
rozporządzenia 282/2011;
26) usługach elektronicznych - rozumie się przez to usługi świadczone za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 282/2011;
26a) systemie gazowym - rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na terytorium
Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem;
27) wyrobach akcyzowych - rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym;
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- 21 27a) systemie elektroenergetycznym - rozumie się przez to system elektroenergetyczny w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z późn. zm.);
27b) wartości rynkowej - rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w
danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym
etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie
usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub
usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej
dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:
a) w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów
podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w
momencie dostawy,
b) w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez
podatnika na wykonanie tych usług;
[27c) magazynie konsygnacyjnym - rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika
zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce
przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika podatku od
wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium państwa
członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik
zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a przeniesienie
prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich
pobrania;
27d) prowadzącym magazyn konsygnacyjny - rozumie się przez to podatnika, który
przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu;]
27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i
finansowo

wyodrębniony

w

istniejącym

przedsiębiorstwie

zespół

składników

materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne
przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania;
27f) (uchylony);
27g)

czasopismach regionalnych lub lokalnych - rozumie się przez to wydawnictwa

periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób
niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci
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- 22 odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie
przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w
wersji drukowanej nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:
a) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o
aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego
kręgu czytelników,
b) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące
do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych
albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności
lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
c) wydawnictw, które zawierają głównie kompletne powieść, opowiadanie lub inne dzieło w
formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
d) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki,
kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
e) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady oraz informacje o
znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
f) czasopism w wersji drukowanej, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu;
28) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
29) (uchylony);
30) ex - rozumie się przez to zakres towarów i usług węższy niż określony odpowiednio w
danym dziale, pozycji, podpozycji lub kodzie Nomenklatury scalonej (CN) lub danym
grupowaniu klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej;
31) fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie
elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej
podstawie;
32) fakturze elektronicznej - rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej
wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym;
33) terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego
planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których
mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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- 23 34) pojazdach samochodowych - rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5
tony;
35) podmiocie prowadzącym skład podatkowy - rozumie się przez to podmiot, o którym
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.);
36) zarejestrowanym odbiorcy - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
37) rachunku VAT - rozumie się przez to rachunek VAT, o którym mowa w:
a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
2357),
b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386, z późn. zm.);
38) ustawie o zarządzie sukcesyjnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o
zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach
związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
39)

przedsiębiorstwie w spadku - rozumie się przez to przedsiębiorstwo w spadku w
rozumieniu ustawy o zarządzie sukcesyjnym;

40) zarządzie sukcesyjnym - rozumie się przez to zarząd sukcesyjny, o którym mowa w
ustawie o zarządzie sukcesyjnym;
41) bonie - rozumie się przez to instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia
jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie
usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają
zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są
wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w
warunkach wykorzystania tego instrumentu;
42) emisji bonu - rozumie się przez to pierwsze wprowadzenie bonu do obrotu;
43) bonie jednego przeznaczenia - rozumie się przez to bon, w przypadku którego miejsce
dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego
podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu
dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu;
44)

bonie różnego przeznaczenia - rozumie się przez to bon inny niż bon jednego
przeznaczenia;
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jego emisji.
[Art. 12a.
1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od
wartości dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej
lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, do
magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny,
oraz dostawę tych towarów, uważa się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o
którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadzącego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem że:
1) podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
lub zwolniony;
2) przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary są przeznaczone do działalności
produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzącego
magazyn konsygnacyjny;
3) prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika
podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej
naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu
konsygnacyjnego zawierające:
a) dane podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego przemieszczenia towarów do
magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsygnacyjny, dotyczące ich
nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby
odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności
gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu,
pod którym znajduje się magazyn konsygnacyjny,
b) oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokonywać
przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu
konsygnacyjnego; w oświadczeniu wskazuje się prowadzącego magazyn konsygnacyjny;
4) prowadzący magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencję towarów wprowadzanych do
tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z magazynu,
dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b
ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3
stosuje się odpowiednio.
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przepisem, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia wzywa do jego uzupełnienia.
3. Prowadzący magazyn konsygnacyjny jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej
naczelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.
4. W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zostały
pobrane przez okres 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, uznaje się,
że ich pobranie ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu.
5. W przypadku stwierdzenia braku przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym towarów
albo całkowitego ich zniszczenia uznaje się, że pobranie towarów miało miejsce w dniu, w
którym towary opuściły magazyn albo zostały zniszczone, a jeżeli nie można ustalić tego
dnia - w dniu, w którym stwierdzono ich brak albo ich zniszczenie.
6. W przypadku użycia lub wykorzystania towarów przechowywanych w magazynie
konsygnacyjnym przed ich pobraniem z magazynu konsygnacyjnego uznaje się, że
pobranie ma miejsce w dniu użycia lub wykorzystania tych towarów.]
<Rozdział 3a
Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium
kraju

Art. 13a.
1. Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1.
2. Procedura magazynu typu call-off stock ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:
1) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od wartości
dodanej lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz z terytorium państwa
członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w celu ich dostawy
na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze magazynu
typu call-off stock innemu podatnikowi, uprawnionemu do nabycia prawa do
rozporządzania tymi towarami jak właściciel, zgodnie z zawartym wcześniej
porozumieniem między tymi podatnikami;
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siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju;
3) podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary, jest zarejestrowany jako
podatnik VAT UE, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji
podatkowej poprzedzony kodem PL są znane podatnikowi podatku od wartości
dodanej wysyłającemu lub transportującemu towary w momencie rozpoczęcia
wysyłki lub transportu;
4) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary
rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust. 1
rozporządzenia 282/2011, oraz podaje w informacji odpowiadającej informacji
podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacji
podatkowej, o którym mowa w pkt 3.

Art. 13b.
Jeżeli warunki określone w art. 13a ust. 2 są spełnione, wewnątrzwspólnotowe nabycie
towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, uznaje się za dokonane przez podatnika, o
którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, na terytorium kraju w momencie przeniesienia
na niego prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile przeniesienie to
nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w
procedurze magazynu typu call-off stock.

Art. 13c.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, podatnik, o którym mowa w art. 13a ust. 2
pkt 3, zostaje zastąpiony przez innego podatnika, uznaje się, że w okresie zastąpienia
nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11
ust. 1, pod warunkiem że:
1) podatnik zastępujący jest uprawniony do nabycia prawa do rozporządzania
towarami jak właściciel zgodnie z porozumieniem zawartym między nim a
podatnikiem podatku od wartości dodanej wysyłającym lub transportującym
towary;
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siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju;
3) podatnik zastępujący jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE, a jego nazwa lub
imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL są
znane

podatnikowi

podatku

od

wartości

dodanej

wysyłającemu

lub

transportującemu towary w momencie zastąpienia;
4) podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub transportujący towary podaje
w informacji odpowiadającej informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100
ust. 1 pkt 5, numer identyfikacji podatkowej, o którym mowa w pkt 3;
5) zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika podatku od wartości dodanej
wysyłającego lub transportującego towary w ewidencji, o której mowa w art. 54a ust.
1 rozporządzenia 282/2011.
Art. 13d.
1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, przestaje być spełniony którykolwiek z
warunków, o których mowa w art. 13a ust. 2 lub art. 13c, uznaje się, że
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, nastąpiło z
chwilą, gdy warunek ten przestał być spełniony.
2. Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło na
osobę inną niż podatnik, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, lub podatnik go
zastępujący, uznaje się, że warunki, o których mowa w art. 13a ust. 2 lub art. 13c,
przestają być spełnione bezpośrednio przed taką czynnością.
3. Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie
przemieszczone, lub na terytorium państwa trzeciego, uznaje się, że warunki
określone w art. 13a ust. 2 lub art. 13c przestają być spełnione bezpośrednio przed
rozpoczęciem tej wysyłki lub transportu.
4. W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów wprowadzonych do
magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się, że warunki
określone w art. 13a ust. 2 lub art. 13c przestają być spełnione w dniu, w którym
towary zostały zniszczone, utracone lub skradzione, a jeżeli określenie takiego dnia
nie jest możliwe – w dniu, w którym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.
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1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, nie nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika, o którym mowa w art.
13a ust. 2 pkt 3, lub podatnika go zastępującego ani nie zaszła żadna z okoliczności
określonych w art. 13d, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o
którym mowa w art. 11 ust. 1, ma miejsce w dniu następującym po upływie tego
terminu.
2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13b, nie nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel i towary zostały powrotnie przemieszczone
na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane lub
przetransportowane, a podatnik podatku od wartości dodanej wysyłający lub
transportujący towary zarejestrował ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, o
której mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011, uznaje się, że nie miało
miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

Art. 13f.
1. Podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn, do
którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, w
terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej
procedurze, składa, zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o prowadzeniu magazynu
wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:
1) miejsce i cel składania zawiadomienia;
2) dane podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej:
a) nazwę lub imię i nazwisko,
b) adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,
c) numer identyfikacji podatkowej – w przypadku podatnika,
d) numer identyfikacyjny, pod którym podatnik podatku od wartości dodanej jest
zidentyfikowany na potrzeby tego podatku w państwie, w którym posiada siedzibę
działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 29 w przypadku podatnika podatku od wartości dodanej będącego osobą fizyczną –
także datę urodzenia,
e) kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla państwa
członkowskiego wydania numeru, o którym mowa w lit. d;
3) adres magazynu;
4) datę pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu;
5) dane kontaktowe podatnika, podatnika podatku od wartości dodanej lub
pełnomocnika:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może zawierać adres poczty elektronicznej
podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej prowadzących magazyn lub
ich pełnomocnika.
4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych w
ust. 1 i 2, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia wzywa do jego uzupełnienia.
5. Podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej prowadzący magazyn składa, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie naczelnikowi urzędu
skarbowego o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, zgodnie z wzorem dokumentu
elektronicznego, o którym mowa w ust. 1.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 5:
1) podatnik – składa do naczelnika urzędu skarbowego;
2) podatnik podatku od wartości dodanej – składa do naczelnika drugiego urzędu
skarbowego.
Art. 13g.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępni na elektronicznej
platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego, o
którym mowa w art. 13f ust. 1 i 5.
Rozdział 3b
Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium
państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju
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1. Przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock nie uznaje się za
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.
2. Procedura magazynu typu call-off stock ma miejsce, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:
1) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika zarejestrowanego jako
podatnik VAT UE lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, z terytorium
kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, w celu ich
dostawy na późniejszym etapie i po ich wprowadzeniu do magazynu w procedurze
magazynu typu call-off stock podatnikowi podatku od wartości dodanej
uprawnionemu do nabycia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel
zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi podatnikami;
2) podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności
gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium
kraju;
3) podatnik podatku od wartości dodanej, na rzecz którego towary są wysyłane lub
transportowane,

jest

zidentyfikowany

na

potrzeby

transakcji

wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż
terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny dla
transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to państwo członkowskie są
znane podatnikowi, o którym mowa w pkt 2, w momencie rozpoczęcia wysyłki lub
transportu;
4) podatnik, o którym mowa w pkt 2, rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji,
o której mowa w art. 109 ust. 11c, oraz podaje w informacji podsumowującej, o
której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacyjny, o którym mowa w pkt 3.

Art. 13i.
Jeżeli warunki określone w art. 13h ust. 2 są spełnione, wewnątrzwspólnotową dostawę
towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1, uznaje się za dokonaną przez podatnika, o
którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, na terytorium kraju w momencie przeniesienia
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika podatku od wartości
dodanej, któremu te towary mają być dostarczone, o ile przeniesienie to nastąpi w
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magazynu typu call-off stock.
Art. 13j.
Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, podatnik podatku od wartości dodanej
zostaje zastąpiony przez innego podatnika podatku od wartości dodanej, uznaje się,
że w okresie zastąpienia nie miała miejsca wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
o której mowa w art. 13 ust. 3, pod warunkiem że:
1) podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej jest uprawniony do
nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel zgodnie z porozumieniem
zawartym między nim a podatnikiem, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2;
2) podatnik, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, nie ma siedziby działalności
gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na
terytorium państwa członkowskiego, do którego przemieszcza towary z terytorium
kraju;
3) podatnik zastępujący podatnika podatku od wartości dodanej jest zidentyfikowany
na

potrzeby

transakcji

wewnątrzwspólnotowych

na

terytorium

państwa

członkowskiego innym niż terytorium kraju, a jego nazwa lub imię i nazwisko oraz
numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez to
państwo członkowskie są znane podatnikowi, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2,
w momencie zastąpienia;
4) podatnik, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2, podaje w informacji
podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5, numer identyfikacyjny, o
którym mowa w pkt 3;
5) zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika, o którym mowa w art. 13h ust. 2
pkt 2, w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11c.

Art. 13k.
1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, przestaje być spełniony którykolwiek z
warunków, o których mowa w art. 13h ust. 2 lub art. 13j, uznaje się, że
przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, nastąpiło z chwilą, gdy
warunek ten przestał być spełniony.
2. Jeżeli przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło na
osobę inną niż podatnik podatku od wartości dodanej, któremu te towary miały być
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art. 13h ust. 2 lub art. 13j, przestają być spełnione bezpośrednio przed taką
czynnością.
3. Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju lub na terytorium państwa trzeciego, uznaje się, że
warunki określone w art. 13h ust. 2 lub art. 13j przestają być spełnione bezpośrednio
przed rozpoczęciem tej wysyłki lub transportu.
4. W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do
magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock uznaje się, że warunki
określone w art. 13h ust. 2 lub art. 13j przestają być spełnione w dniu, w którym
towary zostały utracone, skradzione lub zniszczone, a jeżeli określenie takiego dnia
nie jest możliwe – w dniu, w którym stwierdzono ich zniszczenie lub brak.

Art. 13l.
1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, nie nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel na rzecz podatnika podatku od wartości
dodanej lub podatnika go zastępującego ani nie zaszła żadna z okoliczności
określonych w art. 13k, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o
której mowa w art. 13 ust. 3, ma miejsce w dniu następującym po upływie tego
terminu.
2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 13i, nie nastąpiło przeniesienie prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel i towary zostały powrotnie przemieszczone
na terytorium kraju, a podatnik, o którym mowa w art. 13h ust. 2 pkt 2,
zarejestrował ich powrotne przemieszczenie w ewidencji, o której mowa w art. 109
ust. 11c, uznaje się, że nie miała miejsca wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, o
której mowa w art. 13 ust. 3.>
Art. 20.
1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 [oraz
art. 20a].
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przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca
do czasu zakończenia dostawy tych towarów.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
ustania okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 4.
5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż
15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru
będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 [oraz
art. 20b]. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
ustania okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1.
9. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą
wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

[Art. 20a.
1. W przypadku przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca
odpowiadającego magazynowi konsygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy
podatnikowi podatku od wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
dostawy towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej tę
dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że podatnik podatku
od wartości dodanej jest obowiązany wykazać dokonane przemieszczenie towarów w
państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał
obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.
2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli:
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podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim zakończenia transportu lub
wysyłki;
2) podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego magazynowi
konsygnacyjnemu, prowadzi ewidencję towarów przemieszczanych do tego miejsca
zawierającą datę ich przemieszczenia, datę dostawy towarów podatnikowi podatku od
wartości dodanej, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 - także dane dotyczące powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art.
109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów przez podatnika, który pierwotnie
dokonał ich przemieszczenia, lub na jego rzecz, które nie były przedmiotem dostawy
zgodnie z ust. 1, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.

Art. 20b.
1. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa w art. 12a ust. 1, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później
jednak niż z dniem wystawienia faktury.
2. Z chwilą, gdy warunki określone w art. 12a ust. 1 przestają być spełnione, u podatnika,
który przemieścił towary do magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy
w odniesieniu do towarów pozostałych w tym magazynie.
3. W przypadku gdy w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu
konsygnacyjnego nastąpi powrotne przemieszczenie przez podatnika podatku od wartości
dodanej lub na jego rzecz towarów, które zostały przez niego wprowadzone do magazynu
konsygnacyjnego i nie zostały pobrane, nie powstaje obowiązek podatkowy w
wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
w odniesieniu do tych towarów.]
Art. 21.
1. Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy
w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług
powstaje:
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lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego
jako podatnik VAT czynny,
2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia
wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub
świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1
- po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do
końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej
"metodą kasową"; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku
podatkowego w tej części.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje
metodę kasową.
3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie
12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym
stosował tę metodę.
4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od
rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w
art. 2 pkt 25.
5. (uchylony).
6. Przepis ust. 1:
1) nie narusza przepisów art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2;
2) nie ma zastosowania do:
a) dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 3,
b) dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1-4 [i art. 20a].

Art. 22.
1. Miejscem dostawy towarów jest w przypadku:
1) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich
nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie
rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;
2) towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego,
przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w
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prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego
towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się
w momencie dostawy;
4) dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części
transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Unii Europejskiej - miejsce rozpoczęcia
transportu pasażerów;
5) dostawy

gazu

w

systemie

gazowym,

energii

elektrycznej

w

systemie

elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii
cieplnej lub chłodniczej do podmiotu będącego podatnikiem, który wykonuje
samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność
gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej
działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, którego głównym celem nabywania gazu,
energii elektrycznej, energii cieplnej lub chłodniczej jest odprzedaż tych towarów w
takich systemach lub sieciach dystrybucji i u którego własne zużycie takich towarów jest
nieznaczne - miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w
przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego
dostarczane są te towary - miejsce, gdzie podmiot ten posiada stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej, a w przypadku braku siedziby działalności gospodarczej lub
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejsce, w którym posiada on
stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu;
6) dostawy

gazu

w

systemie

gazowym,

energii

elektrycznej

w

systemie

elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii
cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa jest dokonywana do podmiotu innego niż
podmiot, o którym mowa w pkt 5 - miejsce, w którym nabywca korzysta z tych towarów i
je zużywa; jeżeli wszystkie te towary lub ich część nie są w rzeczywistości zużyte przez
tego nabywcę, towary niezużyte uważa się za wykorzystane i zużyte w miejscu, w którym
nabywca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego dostarczane są te towary miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, a w
przypadku braku siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia
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zwykłe miejsce pobytu.
[2. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że
pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy
czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru są
przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany
przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub
transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z
warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego
dostawie.]
<2. W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są
wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego w
kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej
dostawie.>
<2a. W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub
transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego przez nabywcę,
który dokonuje również ich dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są
przyporządkowane dostawie dokonanej do tego nabywcy, chyba że z warunków
dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towarów należy przyporządkować jego
dostawie.
2b. W przypadku towarów, o których mowa w ust. 2, które są wysyłane lub
transportowane z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego
państwa członkowskiego, wysyłka lub transport tych towarów są przyporządkowane
wyłącznie dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.
2c. W przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy numer
identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo
członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane, wysyłkę lub
transport przypisuje się wyłącznie dostawie dokonanej przez ten podmiot.
2d. Przez podmiot pośredniczący, o którym mowa w ust. 2b i 2c, rozumie się innego niż
pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar
samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.>
3. [W przypadku, o którym mowa w ust. 2,] <W przypadkach, o których mowa w ust. 2–
2c,> dostawę towarów, która:
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wysyłki lub transportu towarów;
2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu
zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
4. W przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów jest terytorium
państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną przez podatnika lub podatnika podatku
od wartości dodanej, który jest również podatnikiem z tytułu importu albo
zaimportowania tych towarów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa
członkowskiego importu albo zaimportowania tych towarów.
5. Na potrzeby określenia miejsca świadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz art. 28i
ust. 2:
1) przez część transportu pasażerów wykonaną na terytorium Unii Europejskiej rozumie się
część transportu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium państwa trzeciego, od
miejsca rozpoczęcia transportu pasażerów do miejsca zakończenia transportu pasażerów;
2) przez miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów rozumie się przewidziane pierwsze na
terytorium Unii Europejskiej miejsce przyjęcia pasażerów na pokład, w tym również po
odcinku podróży poza terytorium Unii Europejskiej;
3) przez miejsce zakończenia transportu pasażerów rozumie się przewidziane ostatnie na
terytorium Unii Europejskiej miejsce zejścia z pokładu pasażerów, którzy zostali na niego
przyjęci na terytorium Unii Europejskiej, w tym również przed odcinkiem podróży poza
terytorium Unii Europejskiej;
4) w przypadku podróży w obie strony, odcinek powrotny transportu uznaje się za transport
oddzielny.
6. (uchylony).
Art. 29a.
1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem [ust. 2-5] < ust. 2, 3 i 5> , art. 30a-30c, art. 32,
art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący
dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od
nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami,
subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ
na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
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zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w całości, w odniesieniu do tego bonu,
jest równa:
1) wynagrodzeniu zapłaconemu za ten bon różnego przeznaczenia, pomniejszonemu o kwotę
podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami;
2) wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie różnego przeznaczenia lub w powiązanej
dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub
świadczonymi usługami - w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są
niedostępne.
1b. Podstawa opodatkowania z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług dokonanych w
zamian za bon różnego przeznaczenia realizowany w części, w odniesieniu do tego bonu,
jest równa odpowiedniej części:
1) wynagrodzenia zapłaconego za ten bon różnego przeznaczenia, pomniejszonej o kwotę
podatku związaną z dostarczonymi towarami lub świadczonymi usługami;
2) wartości pieniężnej wskazanej na tym bonie różnego przeznaczenia lub w powiązanej
dokumentacji, pomniejszonej o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami lub
świadczonymi usługami - w przypadku gdy informacje dotyczące wynagrodzenia są
niedostępne.
1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a i 1b, przepisy ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania
jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt
wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o
której mowa w art. 13 ust. 3[, z zastrzeżeniem ust. 4].
[4. W przypadku przemieszczenia towarów, w stosunku do którego obowiązek podatkowy
powstaje na podstawie art. 20a ust. 1, podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z ust.
1, 6, 7, 10 i 11.]
5. W przypadku świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2, podstawą opodatkowania
jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika.
6. Podstawa opodatkowania obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty
podatku;
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pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
7. Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:
1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w
momencie sprzedaży;
3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków
poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo
przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.
8. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części
takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości
gruntu.
9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu,
dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem
związanych albo części takich budynków lub budowli.
10. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:
1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
3) zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży,
jeżeli do niej nie doszło;
4) wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o
których mowa w ust. 1.
11. Do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania, jeżeli podatnik dokonał
dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym, pobierając kaucję za to opakowanie lub
określając taką kaucję w umowie dotyczącej dostawy towaru.
12. W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, o którym mowa w ust. 11,
podstawę opodatkowania podwyższa się o wartość tego opakowania:
1) w dniu następującym po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowania - jeżeli
tego opakowania nie zwrócono w terminie określonym w umowie;
2) 60. dnia od dnia wydania opakowania - jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu
tego opakowania.
13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania,
w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem,
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terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym
nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania
faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono
fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę
faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres
rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.
14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie
podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano
kwotę podatku wyższą niż należna.
15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez
nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się
poza terytorium kraju;
3)

sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług
dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu
przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 24-37, 50 i
51 załącznika nr 3 do ustawy;

4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia
faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub
usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w
fakturze korygującej.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania
następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w
którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.

Art. 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.
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się odpowiednio art. 29a ust. 2.
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. 42.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku
0%, pod warunkiem że:
1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer
identyfikacyjny dla

transakcji

wewnątrzwspólnotowych,

nadany przez

państwo

członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla
podatku od wartości dodanej <, który nabywca podał podatnikowi>;
2) podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem
wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do
nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
3) podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest
zarejestrowany jako podatnik VAT UE.
<1a. Stawka podatku, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania, jeżeli:
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pkt 1, lub
2) złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących
wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w
art. 100 ust. 8
– chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu
skarbowego.>
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełnione również wówczas, gdy nie
są spełnione wymagania w zakresie:
1) nabywcy - w przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4;
2) dokonującego dostawy - w przypadku, o którym mowa w art. 16.
3. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie
potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium kraju:
1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za
wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały
dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi
(spedytorowi),
2) (uchylony),
3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku
4) (uchylony)
- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. W przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez ich
nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik
oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, powinien posiadać dokument
zawierający co najmniej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca
zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz
nabywcy tych towarów;
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działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
3) określenie towarów i ich ilości;
4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub
2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;
5) rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub
numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.
5. W przypadku wywozu przez nabywcę nowych środków transportu bez użycia innego
środka transportu (przewozowego) podatnik oprócz dokumentu, o którym mowa w ust. 3
pkt 3, powinien posiadać dokument zawierający dane umożliwiające prawidłową
identyfikację podatnika dokonującego dostaw i nabywcy oraz nowego środka transportu,
w szczególności:
1) dane dotyczące podatnika i nabywcy,
2) dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować przedmiot dostawy jako nowy środek
transportu,
3) datę dostawy,
4) podpisy podatnika i nabywcy,
5) oświadczenie nabywcy o wywozie nowego środka transportu poza terytorium kraju w
terminie 14 dni od dnia dostawy,
6) pouczenie nabywcy o skutkach niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 5
- zwany dalej "dokumentem wywozu".
6. Dokument wywozu podatnik wystawia w każdym przypadku, w którym ma zastosowanie
art. 106g ust. 4.
7. (uchylony).
8. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego
środka transportu jest obowiązany pierwszego dnia po upływie tego terminu do zapłaty
podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego środka transportu.
9. Kwotę podatku zapłaconego zgodnie z ust. 8 zwraca się na wniosek nabywcy nowego
środka transportu, w przypadku gdy nowy środek transportu zostanie wywieziony na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i tam zostanie
zarejestrowany, jeżeli podlega obowiązkowi rejestracji, przy czym nabywca ma
obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów wywóz tego środka
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podatek.
10. W przypadku gdy nabywca, o którym mowa w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego
środka transportu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
dokona dostawy tego środka transportu na terytorium kraju, od czynności tej podatek
nalicza i rozlicza nabywca środka transportu, który rejestruje ten środek transportu na
terytorium kraju.
11. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie
dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym
niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być
również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w
szczególności:
1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
3) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma
charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim
przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
4) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju.
12. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie został spełniony przed upływem
terminu do złożenia deklaracji podatkowej za:
1) okres kwartalny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art.
109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art.
109 ust. 3, za następny okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego
towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za ten następny okres rozliczeniowy nie posiada dowodów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2;
2) okres miesięczny - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art.
109 ust. 3, za ten okres; podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art.
109 ust. 3, za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze
stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem
terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie
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2.
12a. W przypadkach, o których mowa w ust. 12, otrzymanie dowodów, o których mowa w
ust. 1 pkt 2, upoważnia podatnika do wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów ze stawką 0% w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za okres
rozliczeniowy, w którym dostawa ta została dokonana, i dokonania korekty deklaracji
podatkowej oraz odpowiednio informacji podsumowującej, o której mowa w art. 100 ust.
1.
13. (uchylony).
14. Przepisy ust. 1-4, 11 i 12 stosuje się odpowiednio do wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3.
15. (uchylony).
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając:
1) konieczność odpowiedniego dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i
identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;
2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
3) potrzebę zapewnienia prawidłowej wymiany informacji dotyczących nowych środków
transportu zgodnie z odrębnymi przepisami.
17. (uchylony).
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:
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usług;
2) świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od
wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych
na potrzeby podatku od wartości dodanej.
3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, którzy ustanowili przedstawiciela
podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1.
4. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał zawiadomienia zgodnie z
ust. 1, jako podatnika VAT UE.
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<,>
<5) przemieszczaniu towarów, w celu ich nabycia, z terytorium państwa członkowskiego
innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w procedurze magazynu typu calloff stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a >
- są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym
kodem PL.
11. (uchylony).
12. (uchylony).
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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, 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. 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
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sprawach.
21. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
wyznaczyć organ podatkowy właściwy w sprawach rejestrowania podatników
dokonujących

pierwszej

wewnątrzwspólnotowej

dostawy

lub

pierwszego

wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz określić terytorialny zasięg jego działania,
uwzględniając konieczność usprawnienia weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu
rejestracyjnym oraz wymiany informacji między organami podatkowymi.

Art. 100.
1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są
obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:
1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których
ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób
prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od
wartości dodanej,
2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11
ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby
podatku od wartości dodanej,
3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od
wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych
na potrzeby podatku od wartości dodanej,
4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości
dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na
potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od
wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty
podatku od wartości dodanej jest usługobiorca<,>
<5) przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock, o której
mowa w dziale II rozdziale 3b, oraz o zmianach w zakresie tej procedury zawartych
w informacjach>
- zwane dalej "informacjami podsumowującymi".
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w art. 9 ust. 1, stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami w
rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.
[3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w
ust. 1.]
<3. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym:
1) powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust.
1 pkt 1–4;
2) dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których
mowa w ust. 1 pkt 5.>
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego
numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika
urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował dla transakcji <i
przemieszczeń>, o których mowa w ust. 1;
2) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany
przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub
osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi,
zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
3) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany
przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej
dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od
wartości dodanej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
4) łączną

wartość

wewnątrzwspólnotowego

nabycia

towarów,

łączną

wartość

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również łączną wartość dostawy
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mowa w ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów[.] <;>
<5) właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
podatnika podatku od wartości dodanej nadany mu przez państwo członkowskie, na
terytorium którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu
call-off stock – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.>
9. W przypadku transakcji, o której mowa w art. 136, informacja podsumowująca powinna
dodatkowo zawierać adnotację, że nabycie i dostawa zostały dokonane w ramach
wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.
10. Na potrzeby ust. 1 pkt 4 zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej na
terytorium państwa członkowskiego, na którym, zgodnie z art. 28b, ma miejsce
świadczenie usług, jest usługobiorca, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 15, będący
usługodawcą nie posiada na terytorium tego państwa członkowskiego:
1) siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej;
2) siedziby działalności gospodarczej, posiada natomiast na tym terytorium stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym to stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
usługodawcy, jeżeli usługodawca posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności
gospodarczej na tym terytorium, nie uczestniczy w tych transakcjach.
11. Na potrzeby określenia momentu powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w
ust. 3, w zakresie świadczenia usług wymienionych w ust. 1 pkt 4, przepisy art. 19a ust. 13 i 8 stosuje się odpowiednio.
12. Przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18d ust. 1, składa, za okresy
miesięczne, informacje podsumowujące zawierające zbiorcze informacje o dokonanych
wewnątrzwspólnotowych

dostawach

towarów,

do

rozliczenia

których

został

upoważniony.
Art. 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
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sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można
określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki
22%.
3. (29) 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 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. (30) 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. (31) 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.
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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. (33) 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
- podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji na zasadach określonych w art. 99 ust.
11c.
3f.

(34)

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. (35) 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. (36) 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 może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę
pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.
3i. (37) 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.

(38)

Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 3h, stanowią dochód budżetu

państwa.
3k. (39) 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).
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6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. (uchylony).
8a. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu
programów komputerowych.
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. 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.
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nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 28k ust. 2 pkt 3.
<11b. Podatnicy, na rzecz których są przemieszczane towary z terytorium państwa
członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju w procedurze
magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3a, są obowiązani
prowadzić ewidencję tych towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a
ust. 2 rozporządzenia 282/2011.
11c. Podatnicy, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazynu typu call-off
stock, o której mowa w dziale II rozdziale 3b, są obowiązani prowadzić ewidencję
tych towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia
282/2011.
11d. Podatnicy niebędący podatnikami, o których mowa w ust. 11b, oraz podatnicy
podatku od wartości dodanej, prowadzący magazyn, do którego wprowadzane są
towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II
rozdziale 3a, są obowiązani prowadzić ewidencję towarów, dostępną dla organów
podatkowych w miejscu prowadzenia magazynu.
11e. Ewidencja, o której mowa w ust. 11d, zawiera następujące dane:
1) numer identyfikacyjny podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczającego
towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o której mowa w dziale II
rozdziale 3a, jeżeli prowadzącym magazyn jest podatnik;
2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 13a ust. 2 pkt 3, a w przypadku
podatnika zastępującego – numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 13c pkt 3;
3) opis i ilość towarów wprowadzonych do magazynu oraz datę ich wprowadzenia;
4) opis i ilość towarów wyprowadzonych z magazynu oraz datę ich wyprowadzenia;
5) opis i ilość towarów zniszczonych, utraconych lub skradzionych oraz datę
zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów, które uprzednio zostały wprowadzone do
magazynu, a jeżeli określenie takiej daty nie jest możliwe – datę stwierdzenia ich
zniszczenia lub braku.>
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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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. (40) 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. 127.
1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 126 ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu
towarów u podatników, zwanych dalej "sprzedawcami", którzy:
1) są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz
2) prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz
3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o
których mowa w ust. 8.
2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu
podatku podróżnemu.
3. Sprzedawcami nie mogą być podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9.
4. Sprzedawcy są obowiązani:
1) poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że są sprzedawcami;
2) zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech
językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;
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tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku;
4) poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u
nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot
podatku, i przedłożyć kopie tych umów.
5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez
podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w
art. 126 ust. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub
polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.
[6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art.
126 ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej
400 000 zł oraz że dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów
nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.]
<6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w
art. 126 ust. 1, wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u
tego sprzedawcy.>
[7. Przepis ust. 6 stosuje się również w przypadku, gdy sprzedawca nie spełnia warunku
dotyczącego wysokości obrotów, o którym mowa w tym przepisie, jednakże wyłącznie w
odniesieniu do sprzedaży dokonanej podróżnemu w roku podatkowym, w którym spełniał
ten warunek.]
8. Podmioty, o których mowa w ust. 5, niebędące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o
którym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:
1) są co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie
zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku;
2) zawiadomiły na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia
działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym;
3) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia,
o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
4) (uchylony);
5) złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie:
a) depozytu pieniężnego,
b) gwarancji bankowych,
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 58 c) obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu;
6) uzyskały od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zaświadczenie stwierdzające
spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.
9. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 8 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres
działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu
działalności związanej ze zwrotem podatku.
10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 8, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.
11. Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za
przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej.
11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, Szef Krajowej Administracji Skarbowej
wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.
11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku
gdy podmioty posiadały zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uregulowały te
zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od dnia powstania tych
zaległości.
11c. Przepisy ust. 8-11b stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały
zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, i które przed upływem okresu, na który
zostało ono wydane, ponownie składają wniosek o wydanie zaświadczenia na następny
okres, z tym że warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, musi być spełniony w
odniesieniu do okresu od dnia wydania zaświadczenia do dnia poprzedzającego ponowne
złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 8 pkt 5, uwzględniając
konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji.

U S T A W A

z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi

państwami (Dz. U. z 2020 r. poz. 343)
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1. Właściwym organem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wymiany informacji
podatkowych z innymi państwami jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej i w tym
zakresie przysługują mu uprawnienia organu podatkowego.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w celu zapewnienia sprawnej i
skutecznej realizacji spraw, o których mowa w ust. 1, a także usprawnienia obsługi
podmiotów obowiązanych do przekazywania informacji podatkowych, może upoważnić,
w drodze rozporządzenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania
czynności związanych z:
1) wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami, w
szczególności do występowania o udostępnienie informacji podatkowych i przekazywania
właściwym organom wniosków i informacji podatkowych,
[2) automatyczną wymianą informacji podatkowych,]
<2) automatyczną wymianą informacji podatkowych, w tym do przeprowadzania
kontroli wykonywania obowiązków związanych z automatyczną wymianą informacji
podatkowych,>
3) udostępnianiem innym organom, na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja
podatkowa, informacji podatkowych uzyskanych w ramach ich wymiany z innymi
państwami,
4) nakładaniem kar pieniężnych
- określając

szczegółowy

zakres

upoważnienia

oraz

terytorialny

zasięg

działania

upoważnionych organów.
3. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione lub pełniące
służbę w urzędach obsługujących organy Krajowej Administracji Skarbowej do
bezpośredniej wymiany informacji podatkowych w związku z realizowaniem zadań z
zakresu planowanych lub trwających jednoczesnych kontroli oraz do uczestnictwa w
spotkaniach organizacyjnych dotyczących tych kontroli.
< Dział Va
Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych

Art. 88a.
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
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ustawy – Ordynacja podatkowa;
2) NSP – rozumie się przez to NSP, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 5 ustawy –
Ordynacja podatkowa;
3) NZSPT – rozumie się przez to NZSPT, o którym mowa w art. 86a § 1 pkt 5a ustawy
– Ordynacja podatkowa;
4) ogólnej cesze rozpoznawczej – rozumie się przez to ogólną cechę rozpoznawczą, o
której mowa w art. 86a § 1 pkt 6 lit. a–h ustawy – Ordynacja podatkowa;
5) podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot powiązany, o którym mowa
w art. 86a § 1 pkt 7 ustawy – Ordynacja podatkowa, przy czym przy ustalaniu
podmiotu powiązanego uwzględnia się przepis art. 86a § 7 tej ustawy;
6) promotorze – rozumie się przez to promotora w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 8 ustawy
– Ordynacja podatkowa;
7) schemacie podatkowym transgranicznym – rozumie się przez to schemat podatkowy
transgraniczny w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy – Ordynacja podatkowa;
8) szczególnej cesze rozpoznawczej – rozumie się przez to szczególną cechę
rozpoznawczą w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 13 ustawy – Ordynacja podatkowa;
9) wdrażaniu – rozumie się przez to wdrażanie w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 17 ustawy
– Ordynacja podatkowa;
10) wspomagającym – rozumie się przez to wspomagającego w rozumieniu art. 86a § 1
pkt 18 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Art. 88b.
1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym organom państw
członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacje o schematach
podatkowych transgranicznych.
2. Informacje o schematach podatkowych transgranicznych zawierają NSP i NZSPT
oraz następujące dane przekazane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez
promotorów, korzystających i wspomagających:
1) dane identyfikujące promotora, wspomagającego, korzystającego oraz osoby i
jednostki organizacyjnej będących podmiotami powiązanymi z korzystającym, w
tym nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia, adres siedziby
lub zarządu albo miejsca zamieszkania, państwo lub państwa rezydencji oraz
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podatkowy nie został nadany;
2) informacje o ogólnej cesze rozpoznawczej i o szczególnej cesze rozpoznawczej;
3) streszczenie opisu schematu podatkowego transgranicznego, nazwę schematu
podatkowego transgranicznego, jeżeli ją nadano, oraz opis działalności gospodarczej,
do której ma zastosowanie schemat podatkowy transgraniczny;
4) wskazanie dnia, w którym została dokonana lub zostanie dokonana pierwsza
czynność służąca wdrożeniu schematu podatkowego transgranicznego;
5) wskazanie przepisów prawa podatkowego znajdujących zastosowanie w schemacie
podatkowym transgranicznym;
6) wartość, o której mowa w art. 86f § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa;
7) wskazanie

państwa

członkowskiego,

w

którym

korzystający

ma

miejsce

zamieszkania albo siedzibę lub zarząd, oraz pozostałych państw członkowskich,
których może dotyczyć schemat podatkowy transgraniczny;
8) dane identyfikujące inne osoby lub podmioty, na które może mieć wpływ schemat
podatkowy transgraniczny, w tym nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz datę i
miejsce urodzenia, adres siedziby lub zarządu albo miejsca zamieszkania, państwo
lub

państwa

rezydencji

oraz

identyfikator

podatkowy

lub

inny

numer

identyfikacyjny, jeżeli identyfikator podatkowy nie został nadany.
3. W streszczeniu opisu schematu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, nie
zawiera się danych, których ujawnienie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w terminie miesiąca, licząc od
końca kwartału, w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał te
informacje.
5. Do automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych
przepis art. 8 stosuje się odpowiednio.
Art. 88c.
Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych
odbywa się za pomocą standardowego formularza, o którym mowa w art. 20 ust. 5
lit. b dyrektywy 2011/16/UE, zgodnie z mającymi zastosowanie ustaleniami
praktycznymi przyjętymi na podstawie art. 21 tej dyrektywy.
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1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje Komisji Europejskiej roczną
ocenę skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych
transgranicznych oraz jej praktyczne wyniki.
2. Roczna ocena skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach
podatkowych transgranicznych jest przekazywana w formie i na zasadach
określonych przez Komisję Europejską w drodze aktów wykonawczych, przyjętych
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2 dyrektywy 2011/16/UE.>

U S T A W A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1387, z późn. zm.)
Art. 30f.
1. Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o
którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.
2. Użyte w niniejszym artykule określenie:
1) zagraniczna jednostka - oznacza:
a) osobę prawną,
b) spółkę kapitałową w organizacji,
c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca
osobowości prawnej,
d) spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych,
e) fundację, trust lub inny podmiot albo stosunek prawny o charakterze powierniczym,
f) podatkową grupę kapitałową lub spółkę z podatkowej grupy kapitałowej, która
samodzielnie spełniałaby warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, gdyby nie była
częścią podatkowej grupy kapitałowej,
g) wydzieloną organizacyjnie lub prawnie część zagranicznej spółki lub innego podmiotu
mającego osobowość prawną albo niemającego osobowości prawnej
– nieposiadające siedziby, zarządu ani rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
których podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
powiązanymi, posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w kapitale, prawo głosu w
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zysku, w tym ich ekspektatywę, lub w których w przyszłości będzie uprawniony do
nabycia takich praw, w tym jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub
innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym, lub nad którymi
podatnik sprawuje kontrolę faktyczną;
1a)

prawo do uczestnictwa w zysku - oznacza również prawo do uzyskania środków
należących do zagranicznej jednostki w związku z jej likwidacją, prawo do otrzymania
świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, w tym jego ekspektatywy, jako założyciel
(fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o
charakterze powierniczym, lub ekspektatywę uzyskania zysków zagranicznej jednostki
wypracowanych lub uzyskanych w przyszłości;

1b) kontrola faktyczna - oznacza kontrolę, która, uwzględniając okoliczności faktyczne,
pozwala na wywieranie dominującego wpływu na funkcjonowanie zagranicznej jednostki
poprzez wpływ na podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu w sprawach
dotyczących zagranicznej jednostki lub możliwość kierowania lub wpływania na jej
codzienne działanie, przy czym kontrola faktyczna wynika w szczególności z powiązań
umownych, między innymi umowy kreującej zagraniczną jednostkę, decyzji sądu lub
innego dokumentu regulującego założenie lub funkcjonowanie tej jednostki, udzielonych
pełnomocnictw lub powiązań faktycznych między zagraniczną jednostką i podatnikiem;
2) instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3)

jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną
jednostkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których
podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 50% udziałów w kapitale lub
co najmniej 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających,
lub co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku;

4) podmiot powiązany - oznacza:
a) osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której
podatnik posiada <, bezpośrednio lub pośrednio,> co najmniej 25% udziałów w kapitale
lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku,
b) małżonka podatnika, a także jego krewnych do drugiego stopnia,
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podmiot wskazany w lit. b posiada <, bezpośrednio lub pośrednio,> co najmniej 25%
udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych,
stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku.
2a. W przypadku gdy na podstawie okoliczności faktycznych nie można ustalić, że podmiot, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, spełnia przesłanki uznania za zagraniczną jednostkę,
domniemywa się, że podmiot ten stanowi zagraniczną jednostkę, jeżeli podatnik jest
założycielem lub fundatorem tego podmiotu oraz, odpłatnie albo nieodpłatnie, przekazał
majątek temu podmiotowi, chyba że założyciel (fundator) wykaże, że wyzbył się on w
sposób definitywny i nieodwołalny powierzonego majątku. W takim przypadku podmiot,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, uznaje się za zagraniczną jednostkę, gdy podatnik jest
lub może stać się beneficjentem tego podmiotu.
2b. Za zagraniczną jednostkę może być również uznany zagraniczny zakład zagranicznej
jednostki w dowolnej postaci.
3. Zagraniczną jednostką kontrolowaną jest:
1) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na
terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23v
ust. 2 albo
2) zagraniczna jednostka mająca siedzibę lub zarząd lub zarejestrowana lub położona na
terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
a) Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, w szczególności
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
b) Unia Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej
– stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji
podatkowych, albo
3) zagraniczna jednostka spełniająca łącznie następujące warunki:
a) w jednostce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, samodzielnie lub wspólnie z
podmiotami powiązanymi, posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 50% udziałów w
kapitale lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub ponad 50% prawa do uczestnictwa w zysku, lub sprawuje kontrolę
faktyczną nad zagraniczną jednostką,
b) co najmniej 33% przychodów tej jednostki osiągniętych w roku podatkowym, o którym
mowa w ust. 7, pochodzi:
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– ze zbycia udziałów (akcji),
– z wierzytelności,
– z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek,
– z części odsetkowej raty leasingowej,
– z poręczeń i gwarancji,
– z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw,
– ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
– z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej,
– z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy jednostka nie wytwarza w
związku z tymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość
ta jest znikoma,
c) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę jednostkę jest niższy niż różnica
między podatkiem dochodowym od osób prawnych, który byłby od niej należny zgodnie z
przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku gdyby
jednostka ta była podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, a podatkiem dochodowym faktycznie przez nią
zapłaconym w państwie jej siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia; przez
podatek faktycznie zapłacony rozumie się podatek niepodlegający zwrotowi lub
odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu.
3a. Przy wyliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. c, nie uwzględnia się
zagranicznego zakładu zagranicznej jednostki kontrolowanej, który nie podlega
opodatkowaniu lub jest zwolniony z podatku w państwie siedziby zagranicznej jednostki
kontrolowanej.
3b. Sprawowanie kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a. wobec podatkowej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f, ustala się poprzez odniesienie się do spółki
dominującej lub wobec wszystkich spółek z grupy.
3c. W przypadku spółki z podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f,
przez faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez tę spółkę, na potrzeby ust. 3 pkt 3
lit. c rozumie się podatek, który zostałby przez tę spółkę zapłacony, gdyby ta spółka nie
była częścią tej podatkowej grupy kapitałowej.
4. (uchylony).
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dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu, w którym
jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo
do okresu, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym
prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki, po odliczeniu kwot:
1) uwzględnionej w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od
zagranicznej jednostki kontrolowanej;
2) dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce
kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.
5a. W przypadku gdy podatnik jest założycielem (fundatorem) podmiotu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługujące mu prawo do uczestnictwa w zysku określa się poprzez
odniesienie do proporcji, w jakiej pozostaje rynkowa wartość przekazanego przez niego
majątku na dzień jego przekazania do całego majątku trustu, fundacji lub innego podmiotu
albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. W przypadku gdy podatnikiem jest
zarówno założyciel (fundator), jak i beneficjent podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1
lit. e, przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio, chyba że podatnik będący założycielem
(fundatorem) wykaże, że faktycznie przysługujące prawo do uczestnictwa w zysku
podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. e, przysługuje w całości podatnikowi
będącemu beneficjentem.
6. Kwoty nieodliczone zgodnie z ust. 5 w danym roku podatkowym podlegają odliczeniu w
następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.
7. Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy
przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez
względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego
zagranicznej jednostki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana nie ma
ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po
sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej jednostki
kontrolowanej

jest

rok

podatkowy

podatnika.

Dochód

zagranicznej

jednostki

kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.
8. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej
jednostki kontrolowanej albo nastąpiło wyłączenie lub ograniczenie tego prawa, dla jego
ustalenia przyjmuje się najwyższy, określony procentowo, udział podatnika w kapitale lub
prawie głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających tej jednostki.
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ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej przyjmuje
się, że podatnikowi albo podatnikowi wspólnie z innymi podatnikami, o których mowa w
art. 3 ust. 1, lub podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, przysługiwały przez cały rok podatkowy, o którym
mowa w ust. 7, wszystkie prawa do uczestnictwa w zysku tej jednostki. W przypadku
braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały tych podatników związane z
prawem do uczestnictwa w zysku są równe.
10. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do ustalenia prawa do uczestnictwa w zysku
zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2, chyba że podatnik
wykaże, że faktycznie przysługujące podatnikowi prawo do uczestnictwa w zysku
zagranicznej jednostki kontrolowanej lub okres jego posiadania jest inny.
11. W przypadku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w ust. 3 pkt 2,
przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik wykaże, że nie jest spełniony co najmniej
jeden z warunków określonych w ust. 3 pkt 3. Przepis ust. 15 stosuje się.
12. Podatek do zapłaty przez podatnika z tytułu kontroli nad zagraniczną jednostką
kontrolowaną, obliczony zgodnie z ust. 5 i 5a, pomniejsza się o podatek zapłacony przez
jednostkę zależną na podstawie przepisów o kontrolowanych spółkach lub jednostkach
zagranicznych obowiązujących w państwie siedziby, zarządu, rejestracji lub położenia
jednostki zależnej, jeżeli jednostka zależna:
1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% prawa do uczestnictwa w zysku w
tej zagranicznej jednostce kontrolowanej oraz
2) jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo istnieje podstawa
prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej
umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ
podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym
jednostka zależna będąca zagraniczną jednostką posiada rezydencję podatkową lub jest
zarejestrowana lub położona.
13. Od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z ust. 1 odlicza się kwotę równą
podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną w
państwie jej siedziby lub zarządu, rejestracji albo położenia lub w innym państwie w
proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z ust. 5 i 5a do dochodu tej
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art. 11a stosuje się odpowiednio.
14. Przepis ust. 13 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy
międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ
podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego państwa, w którym
dochód został uzyskany.
15. Podatnicy są obowiązani do prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek, o których
mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, a w przypadku zagranicznych jednostek
posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego - rejestru zagranicznych
jednostek spełniających warunki określone w ust. 3 pkt 3.
15a. Podatnicy po zakończeniu roku podatkowego, o którym mowa w ust. 7, nie później niż
przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej jednostki
kontrolowanej osiągniętego w roku podatkowym, są obowiązani do zaewidencjonowania
zdarzeń zaistniałych w zagranicznej jednostce kontrolowanej w ewidencji odrębnej od
ewidencji rachunkowych wskazanych w art. 24a albo w art. 15 ust. 1 ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym w sposób zapewniający określenie wysokości
dochodu, podstawy obliczenia podatku i wysokości należnego podatku za rok podatkowy,
w tym także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów
amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.
16. Na żądanie organu podatkowego podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania żądania, rejestry prowadzone zgodnie z ust. 15 oraz ewidencje
prowadzone zgodnie z ust. 15a. Jeżeli podatnik nie udostępni tych ewidencji lub rejestru
albo ustalenie dochodu na podstawie prowadzonych ewidencji nie jest możliwe, dochód
określa się w drodze oszacowania, przy uwzględnieniu przedmiotu działalności
(transakcji), z której dochód został osiągnięty. Do określenia dochodu w drodze
oszacowania stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.
17. W celu obliczenia udziału pośredniego przepis art. 23m ust. 3 stosuje się odpowiednio.
18. Przepisów ust. 1, 15a i 16 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna jednostka kontrolowana,
podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii
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prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.
19. (uchylony).
20. Przy ocenie, czy zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność
gospodarczą, bierze się pod uwagę w szczególności, czy:
1) zarejestrowanie

zagranicznej

jednostki

kontrolowanej

wiąże

się

z

istnieniem

przedsiębiorstwa, w ramach którego ta jednostka wykonuje faktycznie czynności
stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności czy jednostka ta posiada
lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej
działalności gospodarczej;
2) zagraniczna jednostka kontrolowana nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od
przyczyn ekonomicznych;
3) istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez zagraniczną
jednostkę kontrolowaną a faktycznie posiadanym przez tę jednostkę lokalem, personelem
lub wyposażeniem;
4) zawierane porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie
gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi
tej jednostki;
5) zagraniczna jednostka kontrolowana samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje
gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób
zarządzających.
20a. Przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się
pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną
jednostkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej
przychodów ogółem.
21. Przepisy ust. 1-20a oraz art. 45 ust. 1aa stosuje się odpowiednio do:
1) podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały
uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub
art. 30c;
2) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, prowadzącego działalność poprzez położony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład - w zakresie związanym z
działalnością tego zakładu.
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zagraniczną jednostką nie uwzględnia się relacji pomiędzy podmiotami, które nie są
ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym
mających na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych
struktur właścicielskich.
Art. 52v.
1. Kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c, naczelnik
urzędu skarbowego przekazuje również na podstawie wniosku wypełnionego w:
1) zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania
złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.;
2) oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego
przekazywanej na podstawie wniosku lub oświadczenia wypełnionego w terminach, o
których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 45c.
<3. Jeżeli podatnik, któremu organ rentowy przekazał roczne obliczenie podatku
będącego podatkiem należnym za 2019 r. na podstawie art. 34 ust. 9, nie złożył
wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ podatkowy przekazuje kwotę w wysokości
1% tego podatku organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał we
wniosku zawartym w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, korekcie tego
zeznania, albo w oświadczeniu, o którym mowa w art. 45c ust. 3a, złożonych za 2018
r.
4. Przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego, o którym mowa w ust. 1,
następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 45c ust. 3a,
sporządzonego za 2019 r. przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu
podatkowego. Przepisy art. 45c stosuje się odpowiednio.>

U S T A W A z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900,
z późn. zm.)
Art. 86a.
§ 1. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
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- 71 1) innej szczególnej cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to właściwość uzgodnienia
polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) wpływ na część odroczoną podatku dochodowego lub aktywa albo rezerwy z tytułu
podatku odroczonego, wynikający lub oczekiwany w związku z wykonaniem uzgodnienia
u korzystającego jest istotny dla danej jednostki w rozumieniu przepisów o
rachunkowości oraz przekracza w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł,
b) płatnik podatku dochodowego byłby zobowiązany do pobrania podatku przekraczającego
w trakcie roku kalendarzowego kwotę 5 000 000 zł, jeżeli w odniesieniu do wypłat
należności wynikających lub oczekiwanych w związku z wykonaniem uzgodnienia nie
miałyby zastosowania właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
zwolnienia podatkowe,
c) dochody (przychody) podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wynikające lub oczekiwane w
związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego
kwotę 25 000 000 zł,
d) różnica pomiędzy polskim podatkiem dochodowym, który byłby należny w związku z
wykonaniem uzgodnienia od korzystającego nieposiadającego siedziby, zarządu ani
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby był on podatnikiem,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych lub art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych, a podlegającym faktycznej zapłacie podatkiem dochodowym w
państwie siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania korzystającego w związku z
wykonaniem uzgodnienia, przekracza łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę
5 000 000 zł;
2) instytucji finansowej - oznacza to instytucję finansową w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(Dz. U. z 2019 r. poz. 648, 694 i 730) lub instytucję finansową w rozumieniu art. 1 ust. 1
lit. g umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych
Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych
oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych,
podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647 oraz z
2017 r. poz. 158);
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organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której
wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub
dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia;
4) korzyści podatkowej - rozumie się przez to korzyść podatkową w rozumieniu art. 3 pkt 18
lub:
a) podwyższenie kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do przeniesienia
na następny okres rozliczeniowy,
b) niepowstanie obowiązku lub odsunięcie w czasie powstania obowiązku sporządzania i
przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach podatkowych;
5) NSP - rozumie się przez to numer schematu podatkowego;
<5a)

NZSPT – rozumie się przez to numer zgłoszenia schematu podatkowego

transgranicznego nadawany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w celu
automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych;>
6) ogólnej cesze rozpoznawczej - rozumie się przez to właściwość uzgodnienia polegającą
na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) promotor lub korzystający zobowiązali się do zachowania w poufności wobec osób
trzecich, w szczególności wobec innych korzystających, promotorów lub organów
podatkowych, sposobu, w jaki uzgodnienie pozwala na uzyskanie korzyści podatkowej,
b) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia, którego wysokość uzależniona
jest od wysokości korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia,
c) promotor uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia uzależnionego od uzyskania
korzyści podatkowej wynikającej z uzgodnienia lub zobowiązał się do zwrotu
wynagrodzenia lub jego części, w przypadku gdy korzyść podatkowa nie powstanie lub
powstanie w wysokości niższej, niż zakładano,
d) dokonywane w ramach uzgodnienia czynności opierają się na znacznie ujednoliconej
dokumentacji albo przyjmują znacznie ujednoliconą formę, które nie wymagają istotnych
zmian w celu wdrożenia schematu u więcej niż jednego korzystającego,
e) podejmowane są celowe czynności dotyczące nabycia spółki przynoszącej straty,
zaprzestania głównej działalności takiej spółki i wykorzystywania strat takiej spółki w
celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, w tym poprzez przeniesienie tych strat do
podmiotu na terytorium innego państwa lub przyspieszenie wykorzystania tych strat,
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(przychodów) lub zmiany zasad opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe
opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania,
g) czynności prowadzą do okrężnego obiegu środków pieniężnych poprzez zaangażowanie
podmiotów pośredniczących niepełniących istotnych funkcji gospodarczych, lub działań,
które wzajemnie się znoszą lub kompensują lub prowadzą do uzyskania stanu
identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem tych czynności albo
mają inne podobne cechy,
h) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne
płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi, a w państwie miejsca zamieszkania,
siedziby lub zarządu odbiorcy:
– nie nakłada się podatku dochodowego od osób prawnych lub pobiera się podatek
dochodowy od osób prawnych według stawki zerowej lub stawki mniejszej niż 5%,
– płatności te korzystają z całkowitego zwolnienia lub objęte są preferencyjnymi zasadami
opodatkowania,
i) korzystający

zobowiązał

się,

że

w

przypadku

wdrożenia

uzgodnienia

będzie

współpracował z promotorem, który udostępnił uzgodnienie, albo zapłaci promotorowi
wynagrodzenie lub odszkodowanie,
j) promotor lub korzystający faktycznie respektują co najmniej jedno z zobowiązań
wskazanych w lit. b i c,
k) na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że rozsądnie działający promotor
lub korzystający, do których nie stosowałyby się obowiązki przewidziane w przepisach
niniejszego rozdziału, chcieliby, żeby co najmniej jedno ze zobowiązań wskazanych w lit.
a-c było faktycznie respektowane;
7) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot powiązany z innym podmiotem
poprzez co najmniej jeden ze sposobów określonych poniżej:
a) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
uczestniczy w zarządzaniu innym podmiotem i wywiera znaczący wpływ na podmiot
zarządzany,
b) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
uczestniczy w sprawowaniu kontroli nad innym podmiotem poprzez udział kapitałowy,
który uprawnia do ponad 25% praw głosu,
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posiada bezpośrednio lub pośrednio udział w kapitale innego podmiotu w wysokości
ponad 25% kapitału, przy czym wysokość udziału pośredniego ustala się, mnożąc
wysokość udziału na kolejnych poziomach, oraz uznaje się, że osoba posiadająca ponad
50% praw głosu posiada 100% tych praw,
d) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
jest uprawniona do co najmniej 25% zysków innego podmiotu;
8) promotorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w szczególności doradcę podatkowego,
adwokata, radcę prawnego, pracownika banku lub innej instytucji finansowej
doradzającego klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca
zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje,
udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia;
9) rachunku finansowym - oznacza to rachunek finansowy w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 38
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
lub rachunek finansowy w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. s umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy
wypełniania

międzynarodowych

obowiązków

podatkowych

oraz

wdrożenia

ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych w
Warszawie dnia 7 października 2014 r.;
10) schemacie podatkowym - rozumie się przez to uzgodnienie, które:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub
c) posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą;
11) schemacie podatkowym standaryzowanym - rozumie się przez to schemat podatkowy
możliwy do wdrożenia lub udostępnienia u więcej niż jednego korzystającego bez
konieczności zmiany jego istotnych założeń, w szczególności dotyczących rodzaju
czynności podejmowanych lub planowanych w ramach schematu podatkowego;
12) schemacie podatkowym transgranicznym - rozumie się przez to uzgodnienie, które
spełnia kryterium transgraniczne oraz:
a) spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada którąkolwiek z ogólnych cech
rozpoznawczych, o których mowa w pkt 6 lit. a-h, lub
b) posiada szczególną cechę rozpoznawczą;
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polegającą na tym, że spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) obejmuje ono podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów transgraniczne
płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz:
– odbiorca płatności nie ma miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu w żadnym z państw,
[– odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w
kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, określonych na podstawie przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych,]
<– odbiorca płatności posiada miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach
wykonawczych wydanych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w
unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych
przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,>
b) w odniesieniu do tego samego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
dokonywane są odpisy amortyzacyjne w więcej niż jednym państwie,
c) ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego
opodatkowania w więcej niż jednym państwie,
d) w ramach uzgodnienia dochodzi do przeniesienia aktywów i określone przez dwa państwa
wynagrodzenie z tego tytułu dla celów podatkowych różni się co najmniej o 25%,
e) może skutkować obejściem obowiązku raportowania wynikającego z ustawy z dnia 9
marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami lub
równoważnych ustaw, umów lub porozumień w zakresie automatycznej wymiany
informacji o rachunkach finansowych, włączając umowy lub porozumienia z państwami
trzecimi lub wykorzystywać brak równoważnych przepisów, umów lub porozumień lub
ich niewłaściwe wdrożenie,
f) występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest
beneficjent rzeczywisty z uwagi na wykorzystanie osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych:
– które nie prowadzą znaczącej działalności gospodarczej z wykorzystaniem lokalu,
personelu

oraz

wyposażenia

wykorzystywanego

w

gospodarczej,
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- 76 – które są zarejestrowane, zarządzane, znajdują się, są kontrolowane lub założone w państwie
lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub
zarządu beneficjenta rzeczywistego aktywów będących w posiadaniu takich osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji
lub struktur prawnych
- jeżeli nie można wskazać beneficjenta rzeczywistego osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, konstrukcji lub struktur prawnych, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 125
i 730),
g) wykorzystuje wprowadzone jednostronnie w danym państwie uproszczenie w stosowaniu
przepisów związanych z ustalaniem cen transferowych, przy czym nie uważa się za
uproszczenie wprowadzone jednostronnie uproszczenia, które wynika bezpośrednio z
Wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w sprawie cen
transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, a
także innych międzynarodowych regulacji, wytycznych lub rekomendacji w zakresie cen
transferowych,
h) dochodzi do przeniesienia praw do trudnych do wyceny wartości niematerialnych,
i) pomiędzy podmiotami powiązanymi dochodzi do przeniesienia funkcji, ryzyka lub
aktywów, jeżeli przewidywany roczny wynik finansowy podmiotu przenoszącego lub
podmiotów przenoszących przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) w trzyletnim
okresie po tym przeniesieniu wyniósłby mniej niż 50% przewidywanego rocznego EBIT,
gdyby nie dokonano przeniesienia;
14) trudnych do wyceny wartościach niematerialnych - rozumie się przez to wartości
niematerialne, w tym wartości prawne, a także prawa do tych wartości, które w momencie
ich przenoszenia między podmiotami powiązanymi nie miały wiarygodnie określonej
wartości porównywalnej, oraz prognozy przyszłych przepływów pieniężnych lub
spodziewanych przychodów z tych wartości, lub założenia zastosowane przy ich wycenie,
obarczone są wysokim poziomem niepewności;
15) udostępnianiu - rozumie się przez to:
a) oferowanie uzgodnienia korzystającemu, zawarcie umowy, której przedmiotem jest
przekazanie informacji o uzgodnieniu, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu
przekazania informacji o uzgodnieniu, lub
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telefoniczną lub osobiście, informacji o uzgodnieniu, w szczególności poprzez
przedstawianie jego założeń;
16) uzgodnieniu - rozumie się przez to czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności,
w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna
strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub
niepowstanie obowiązku podatkowego;
17) wdrażaniu - rozumie się przez to dokonywanie czynności faktycznych lub prawnych
umożliwiających wykonanie lub zmierzających do wykonania uzgodnienia, w tym:
a) zarządzanie, faktyczne uczestniczenie w podejmowaniu decyzji lub przeprowadzanie
czynności związanych z uzgodnieniem, także gdy podejmowanie decyzji lub czynności
dotyczy wykonania uzgodnienia przez inny podmiot,
b) pośredniczenie lub udzielanie pomocy w czynnościach związanych z uzgodnieniem,
c) dokonywanie innych czynności będących elementem uzgodnienia, lub
d) oferowanie czynności wskazanych w lit. a-c, zawarcie umowy, której przedmiotem są te
czynności, lub przyjmowanie wynagrodzenia z tytułu tych czynności lub umowy;
18) wspomagającym - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności biegłego rewidenta,
notariusza, osobę świadczącą usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowego lub
dyrektora finansowego, bank lub inną instytucję finansową, a także ich pracownika, która
przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy
uwzględnieniu

zawodowego

charakteru

działalności,

obszaru

specjalizacji

oraz

przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za
pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania,
wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania
wdrożenia uzgodnienia.
§ 2. Kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących
okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się
zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie
wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści
podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść
podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się
osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.
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jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii
Europejskiej i państwa trzeciego oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) nie wszyscy uczestnicy uzgodnienia mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium tego samego państwa,
2) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium więcej niż jednego państwa,
3) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium danego
państwa za pośrednictwem zagranicznego zakładu w tym państwie, a uzgodnienie stanowi
część albo całość działalności gospodarczej tego zagranicznego zakładu,
4) co najmniej jeden uczestnik uzgodnienia prowadzi działalność na terytorium innego
państwa nie mając miejsca zamieszkania ani siedziby na terytorium tego państwa oraz nie
posiadając zagranicznego zakładu na terytorium tego państwa,
5) uzgodnienie może mieć wpływ na automatyczną wymianę informacji, o której mowa w
dziale III ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami, lub na wskazanie beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
– z wyjątkiem sytuacji, gdy uzgodnienie dotyczy wyłącznie podatku od wartości dodanej, w
tym podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub ceł, nakładanych na terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
§ 4. Kryterium kwalifikowanego korzystającego uważa się za spełnione, jeżeli przychody lub
koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o
rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły
w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro
lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości
rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest
podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z takim podmiotem. W
przypadku podmiotów, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, przychody i koszty
ustala się odpowiednio zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 79 prawnych w odpowiednich latach podatkowych, a wartość aktywów - zgodnie z ich
wartością rynkową w odpowiednich latach kalendarzowych.
§ 5. (48) Obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym nie powstaje, gdy
schemat podatkowy, inny niż schemat podatkowy transgraniczny, dotyczy wyłącznie:
1) korzystającego, dla którego nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego,
lub
2) korzystającego, który jest stroną umowy o współdziałanie, jeżeli w ramach audytu
wstępnego Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził wykonywanie przez niego
obowiązków, o których mowa w niniejszym rozdziale.
§ 6. W przypadku gdy korzystającym jest spółka wchodząca w skład podatkowej grupy
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
§ 7. Przy ustalaniu podmiotu powiązanego uznaje się, że:
1) jeżeli w zarządzaniu, kontroli, kapitale lub zyskach tego samego podmiotu uczestniczy,
zgodnie z § 1 pkt 7, więcej niż jeden podmiot, wszystkie takie podmioty są podmiotami
powiązanymi;
2) jeżeli te same podmioty uczestniczą w zarządzaniu lub kontroli lub posiadają udział w
kapitale lub zyskach, zgodnie z § 1 pkt 7, więcej niż jednego podmiotu, wszystkie takie
podmioty są podmiotami powiązanymi;
3) podmiot, który działa wspólnie z drugim podmiotem w odniesieniu do praw głosu lub
udziału w kapitale trzeciego podmiotu, jest podmiotem dysponującym prawami głosu w
tym trzecim podmiocie lub udziałem w kapitale tego trzeciego podmiotu, które należą do
drugiego podmiotu;
4) osoba fizyczna, jej małżonek oraz wstępni lub zstępni w linii prostej stanowią jedną
osobę.
§ 8. Wyrażone w euro kwoty, o których mowa w § 4, przelicza się na złote według średniego
kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego
poprzedzającego rok, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące obowiązkiem przekazania
informacji o schemacie podatkowym innym niż schemat podatkowy transgraniczny.
§ 9. Warunek, o którym mowa w § 1 pkt 13 lit. e, dotyczy w szczególności uzgodnień, w
których:
1) wykorzystywany jest rachunek, produkt lub inwestycja, które nie są rachunkami
finansowymi, lecz posiadają cechy rachunku finansowego;
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do wykorzystania regulacji prawnych państw - w przypadku gdy te państwa nie mają
podstawy prawnej do automatycznej wymiany informacji z państwem rezydencji
posiadacza rachunku;
3) dochodzi do przekwalifikowania dochodu lub majątku na produkty lub płatności, które
nie podlegają automatycznej wymianie informacji o rachunkach finansowych;
4) dochodzi do przeniesienia lub przekwalifikowania instytucji finansowej, rachunku
finansowego lub znajdujących się w nich aktywów na instytucję finansową, rachunek
finansowy lub aktywa, które nie podlegają obowiązkowi raportowania w ramach
automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;
5) wykorzystywane są podmioty, porozumienia umowne lub struktury, które prowadzą lub
których celem jest doprowadzenie do braku raportowania o przynajmniej jednym
posiadaczu rachunku lub przynajmniej jednej osobie kontrolującej w ramach
automatycznej wymiany informacji o rachunkach finansowych;
6) wykorzystywana jest nieskuteczność lub niedoskonałość procedur należytej staranności
stosowanych przez instytucje finansowe w celu wywiązania się z obowiązków
raportowania informacji o rachunkach finansowych, włączając wykorzystanie państw z
nieadekwatnymi lub nieefektywnymi systemami egzekwowania przepisów dotyczących
przeciwdziałania praniu pieniędzy lub posiadających nieefektywne przepisy dotyczące
przejrzystości w odniesieniu do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej lub porozumień prawnych.
<§ 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”:
1) listę krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych
współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej,
które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą
konkurencję

podatkową

wydawanym na

podstawie

przepisów

o

podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych,
2) dzień przyjęcia wykazu, o którym mowa w pkt 1, przez Radę Unii Europejskiej
– w terminie 7 dni od dnia przyjęcia tego wykazu.>
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§ 1. Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie
podatkowym w terminie 30 dni od dnia następnego po udostępnieniu schematu
podatkowego, od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu
podatkowego lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem
schematu podatkowego - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
§ 2. Promotor informuje pisemnie korzystającego o NSP tego schematu podatkowego,
załączając potwierdzenie nadania NSP, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
<§ 2a. W przypadku, o którym mowa w art. 86g § 2c, promotor przekazuje
korzystającemu

NSP

wraz

z

załącznikiem

zawierającym

wyłącznie

dane

identyfikujące tego korzystającego.>
§ 3. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 1, schemat podatkowy nie posiada
jeszcze NSP, promotor informuje o tym pisemnie korzystającego oraz przekazuje mu
dane, o których mowa w art. 86f, dotyczące schematu podatkowego.
§ 4. W przypadku gdy przekazanie przez promotora informacji o schemacie podatkowym
innym niż schemat podatkowy standaryzowany naruszałoby obowiązek zachowania
prawnie chronionej tajemnicy zawodowej i promotor nie został zwolniony przez
korzystającego z obowiązku jej zachowania w tym zakresie, promotor niezwłocznie:
1) informuje pisemnie korzystającego w terminie, o którym mowa w § 1, o obowiązku
przekazania schematu podatkowego do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz
2) przekazuje korzystającemu dane, o których mowa w art. 86f § 1, dotyczące schematu
podatkowego.
§ 5. W sytuacji, o której mowa w § 4, gdy więcej niż jeden promotor jest obowiązany do
przekazania informacji o schemacie podatkowym, promotor wskazany w tym przepisie,
równocześnie z poinformowaniem korzystającego, informuje pisemnie inne znane mu
podmioty obowiązane do przekazania informacji o schemacie podatkowym, że nie
przekaże informacji o schemacie podatkowym do Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.
§ 6. Promotor, w terminie 30 dni od dnia, w którym poinformował korzystającego lub inne
podmioty o obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, zawiadamia
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o poinformowaniu korzystającego lub innych
podmiotów o obowiązku przekazania schematu podatkowego do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, wskazując datę udostępnienia schematu podatkowego lub
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podmiotów, które poinformował na podstawie § 4 lub 5.
§ 7. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy
zawodowej:
1) przekazanie informacji o schemacie podatkowym w sytuacji, w której przekazujący tę
informację został zwolniony z obowiązku jej zachowania;
2) przekazanie informacji o schemacie podatkowym standaryzowanym;
3) przesłanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji, o której mowa w § 6.
§ 8. Jeżeli promotor jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie podatkowym
transgranicznym w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej na
podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi wynikające z przepisu art.
8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy
administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz.
Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1, z późn. zm.), obowiązek ten podlega wykonaniu
wyłącznie w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które widnieje wyżej na
poniższej liście:
1) państwo, w którym ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd;
2) państwo, w którym za pośrednictwem zagranicznego zakładu świadczy usługi dotyczące
schematu podatkowego;
3) państwo, w którym jest zarejestrowany lub którego przepisom prawa podlega;
4) państwo, w którym jest członkiem samorządu zawodowego lub innej organizacji
pozarządowej

posiadającej

siedzibę

lub

zarząd

na

terytorium

tego

państwa,

reprezentujących osoby lub podmioty świadczące usługi prawne, doradztwa podatkowego
lub doradcze.
Art. 86d.
§ 1. Promotor

lub

korzystający

zlecający

wspomagającemu

wykonanie

czynności

pozostających w zakresie jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego
informują go pisemnie o NSP tego schematu podatkowego, załączając potwierdzenie
nadania NSP, najpóźniej w dniu poprzedzającym wykonanie tych czynności. [Przepis art.
86b § 3 stosuje się odpowiednio. ] <Przepisy art. 86b § 2a i 3 stosuje się odpowiednio.>
§ 2. Jeżeli wspomagający:
1) nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego zgodnie z § 1 lub nie została mu
przekazana informacja, o której mowa w art. 86b § 3, oraz
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czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru
jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, powziął lub
powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest
wspomagającym, może stanowić schemat podatkowy
- jest on obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od
dnia, w którym powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, o których mowa w pkt 2,
wystąpić z odrębnym pismem do promotora lub korzystającego zlecających wykonanie
czynności o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi
schematu podatkowego.
§ 3. W terminie, o którym mowa w § 2, wspomagający obowiązany jest zawiadomić Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej o wystąpieniu sytuacji wskazanej w § 2, wskazując
dzień, w którym powziął wątpliwości, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, oraz
liczbę podmiotów, do których wystąpił o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że
uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego. Wspomagający może wstrzymać się z
wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia do dnia otrzymania tego
oświadczenia, potwierdzenia nadania NSP lub informacji, o której mowa w art. 86b § 3.
§ 4. Jeżeli wspomagający nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego zgodnie z
§ 1, jest on obowiązany przekazać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację
o schemacie podatkowym, jeżeli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w
odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przy
zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji
oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności. Przepis art. 86b § 1 stosuje się
odpowiednio, przy czym wspomagający jest również obowiązany do przekazania
informacji o schemacie podatkowym w terminie 30 dni od następnego dnia po udzieleniu
bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad
dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do
wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego.
§ 5. W przypadku gdy przekazanie przez wspomagającego informacji o schemacie
podatkowym naruszałoby obowiązek zachowania prawnie chronionej tajemnicy
zawodowej i wspomagający nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy
przez korzystającego w tym zakresie, jest on obowiązany niezwłocznie poinformować
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uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację Szefowi
Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie w terminie, o którym mowa w § 4,
wspomagający obowiązany jest zawiadomić Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o
wystąpieniu sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym, wskazując dzień, w którym
dostrzegł, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, oraz liczbę podmiotów, które
poinformował o obowiązku przekazania informacji Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej. Przepis art. 86b § 7 stosuje się odpowiednio.
§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 3, wspomagający, który wstrzymał się z wykonaniem
czynności w odniesieniu do uzgodnienia, nie ponosi odpowiedzialności cywilnej
względem zlecającego mu te czynności w zakresie związanym ze wstrzymaniem się z
wykonaniem tych czynności. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzedzającym
wspomagający nie ponosi również odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej ze
wstrzymaniem się z wykonaniem czynności w odniesieniu do uzgodnienia.
§ 7. Jeżeli wspomagający jest obowiązany do przekazania informacji o schemacie
podatkowym transgranicznym w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii
Europejskiej na podstawie przepisów tego państwa implementujących wymogi
wynikające z przepisu art. 8ab dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w
sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej
dyrektywę 77/799/EWG, obowiązek ten podlega wykonaniu wyłącznie w tym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, które widnieje wyżej na poniższej liście:
1) państwo, w którym posiada miejsca zamieszkania, siedzibę lub zarząd;
2) państwo, w którym za pośrednictwem zagranicznego zakładu świadczy usługi dotyczące
schematu podatkowego;
3) państwo, w którym jest zarejestrowany lub którego przepisom prawa podlega;
4) państwo, w którym jest członkiem samorządu zawodowego lub innej organizacji
pozarządowej

posiadającej

siedzibę

lub

zarząd

na

terytorium

tego

państwa

reprezentujących osoby lub podmioty świadczące usługi prawne, doradztwa podatkowego
lub doradcze.
Art. 86f.
§ 1. Informacja o schemacie podatkowym zawiera:
1) dane

identyfikujące

przekazującego

informację

oraz

korzystającego,

któremu

udostępniony został schemat podatkowy, w tym informacje dotyczące firmy lub imię i
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siedziby lub zarządu, a w przypadku osoby niemającej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej miejsca zamieszkania lub podmiotu niemającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej siedziby lub zarządu - numer i serię paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, jeżeli osoba ta nie posiada
identyfikatora podatkowego oraz w przypadkach, gdy uzgodnienie dotyczy osób będących
podmiotami powiązanymi z promotorem lub korzystającym;
2) podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych wraz ze
wskazaniem przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat
podatkowy, w tym wskazaniem cechy rozpoznawczej oraz roli przekazującego tę
informację;
3) wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu
podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego transgranicznego;
4) streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia,
jeżeli ją nadano, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat
podatkowy, bez ujawnienia danych objętych tajemnicą handlową, przemysłową,
zawodową lub procesu produkcyjnego;
5) wyczerpujący, według wiedzy przekazującego informację, opis uzgodnienia stanowiącego
schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń
uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz
występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
6) wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat
podatkowy ma służyć;
7) przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację,
zastosowanie w schemacie podatkowym;
8) szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku
odroczonym, jeżeli występują i są znane przekazującemu informację lub możliwe do
oszacowania przez niego;
9) wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o
schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie
dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 86 10) wskazanie etapu, na jakim zgodnie z wiedzą przekazującego informację znajduje się
schemat podatkowy, w szczególności informacji o terminach jego udostępniania lub
wdrażania lub o dacie czynności w ramach uzgodnienia;
[11) wskazanie znanych przekazującemu informację danych identyfikujących, o których
mowa w pkt 1, dla podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie
podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów,
w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd lub których
schemat ten może dotyczyć;
12) wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o
schemacie podatkowym, jeżeli występują;
13) adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania NSP, o którym
mowa w art. 86g § 2, przy czym wskazanie adresu traktuje się na równi z wyrażeniem
zgody na doręczanie potwierdzenia nadania NSP wyłącznie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.]
<11)

wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, znanych

przekazującemu informację podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w
schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz
państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd, lub których schemat ten może dotyczyć;
12) wskazanie danych identyfikujących, o których mowa w pkt 1, znanych
przekazującemu informację innych podmiotów obowiązanych do przekazania
informacji o schemacie podatkowym, jeżeli występują;
13) adres elektroniczny, na który będą doręczane potwierdzenie nadania NSP oraz inne
pisma w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 86g–86i, przy czym
wskazanie tego adresu traktuje się na równi z wyrażeniem zgody na ich doręczanie
wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;>
<14)

wskazanie NSP nadanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej w

odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego – w przypadku gdy NSP
został

nadany

temu

schematowi

przez

inne

państwo

członkowskie

Unii

Europejskiej.>
§ 2. Jeżeli promotor lub wspomagający jest obowiązany do zachowania prawnie chronionej
tajemnicy zawodowej i nie został zwolniony przez korzystającego z obowiązku jej
zachowania, przekazywana przez niego informacja o schemacie podatkowym, który jest
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korzystającego, któremu udostępniony został schemat podatkowy, oraz informacji, o
których mowa w § 1 pkt 11 i 12.
§ 3. Jeżeli promotor lub wspomagający nie jest obowiązany do zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej lub został zwolniony z obowiązku jej zachowania przez
korzystającego, łącznie z informacją o schemacie podatkowym, o której mowa w § 2,
przekazuje dane identyfikujące korzystającego, któremu udostępniony został schemat
podatkowy i który jest lub był pierwszym podmiotem, któremu udostępnił ten schemat
podatkowy, oraz informacje, o których mowa w § 1 pkt 11 i 12.
§ 4. W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału promotor lub wspomagający przekazuje
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację zawierającą dane identyfikujące
korzystającego, określone w § 1 pkt 1, 9 i 11, któremu w trakcie tego kwartału udostępnił
schemat podatkowy standaryzowany, wskazując NSP. W przypadku, w którym
przekazanie danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, naruszałoby obowiązek
zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, obowiązek ich przekazania nie
obejmuje danych korzystającego oraz danych identyfikujących podmiot uczestniczący
określony w § 1 pkt 11, który nie zwolnił promotora lub wspomagającego z obowiązku
zachowania tajemnicy w tym zakresie.

Art. 86g.
§ 1. Informacja o schemacie podatkowym przekazywana jest drogą elektroniczną do Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
[§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP i przekazuje potwierdzenie jego
nadania, które zawiera NSP oraz dane zawarte w przekazanej informacji o schemacie
podatkowym.]
<§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadaje NSP, chyba że informacja o
schemacie podatkowym zawiera NSP nadany przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej.>
<§ 2a. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje potwierdzenie nadania NSP
zawierające NSP oraz dane wskazane w przekazanej informacji o schemacie
podatkowym.

W

przypadku

schematów

podatkowych

potwierdzenie nadania NSP zawiera również NZSPT.
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fizyczna, potwierdzenie nadania NSP w zakresie danych identyfikujących
przekazującego tę informację zawiera wyłącznie imię i nazwisko oraz identyfikator
podatkowy tej osoby.
§ 2c. W przypadku gdy korzystającym lub podmiotami, o których mowa w art. 86f § 1
pkt 1, 11 i 12, są osoby fizyczne, dane identyfikujące tego korzystającego i te
podmioty wskazuje się wyłącznie w załącznikach do potwierdzenia nadania NSP,
przy czym jeden załącznik zawiera dane osobowe dotyczące jednej osoby fizycznej.>
§ 3. Potwierdzenie nadania NSP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7
dni od dnia wpływu poprawnej informacji o schemacie podatkowym do Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej.
[§ 4. Szef Krajowej Administracji Skarbowej doręcza potwierdzenie nadania NSP drogą
elektroniczną na adres wskazany przez przekazującego w informacji o schemacie
podatkowym.]
§ 5. Za pomocą internetowego narzędzia dostępnego na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych zainteresowany może
potwierdzić poprawność lub ważność NSP. Potwierdzenie zawiera informację tylko o
poprawności lub ważności NSP.
Art. 86h.
[§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do przekazującego informacje
na podstawie niniejszego rozdziału o ich uzupełnienie lub wyjaśnienie wątpliwości co do
ich treści.]
<§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zwrócić się do przekazującego
informacje na podstawie przepisów niniejszego rozdziału o ich uzupełnienie lub
wyjaśnienie wątpliwości co do ich treści zarówno przed, jak i po nadaniu NSP, w
szczególności w celu automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych
transgranicznych.>
<§ 1a. Uzupełnienie informacji o schemacie podatkowym polega na przekazaniu pełnego
zakresu danych, o których mowa w art. 86f § 1.>
§ 2. Nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe wyłącznie w oparciu o informacje przekazywane na podstawie niniejszego
rozdziału.
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Szef Krajowej Administracji Skarbowej doręcza potwierdzenie nadania NSP oraz inne
pisma w zakresie związanym ze stosowaniem przepisów art. 86g–86i, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, na adres elektroniczny wskazany przez
przekazującego w informacji o schemacie podatkowym.>

Art. 86j.
§ 1. Korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek
czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego
korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu
rozliczeniowego przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację,
według ustalonego wzoru, o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:
1) NSP tego schematu podatkowego;
2) wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli
korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.
§ 2. W przypadku gdy schemat podatkowy, o którym mowa w § 1, nie posiada NSP,
informacja, o której mowa w § 1, zawiera również dane, o których mowa w art. 86f.
§ 3. Jeżeli korzystający posiada dane, o których mowa w art. 86f, dotyczące schematu
podatkowego, które odbiegają od danych zawartych w otrzymanym przez niego
potwierdzeniu nadania NSP lub informacji, o której mowa w art. 86f § 4, w informacji, o
której mowa w § 1, korzystający modyfikuje te dane dla zapewnienia ich zgodności ze
stanem rzeczywistym.
[§ 4. Przekazywana informacja, o której mowa w § 1, w tym zawierająca dane wskazane w §
2 lub 3, podpisywana jest przez podatnika będącego osobą fizyczną. W przypadku
podatników będących osobami prawnymi informacja, o której mowa w § 1, podpisywana
jest przez wszystkich członków organu zarządzającego podatnika. Dowód złożenia
podpisów przez te osoby przekazywany jest za pomocą środków komunikacji
elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez jedną z osób, które
podpisały te dokumenty.]
<§ 4. Przekazywana informacja, o której mowa w § 1, w tym zawierająca dane
wskazane w § 2 lub 3, jest podpisywana przez:
1) osobę fizyczną – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną,
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oddziale – w przypadku podatnika będącego przedsiębiorcą zagranicznym
posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podatników
– przy czym nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika.>
[§ 5. W przypadku podatników będących jednostkami organizacyjnymi niemającymi
osobowości prawnej informacja, o której mowa w § 1, zawiera oświadczenie, zgodnie z
którym wszyscy uprawnieni do reprezentacji, a w przypadku spółek niebędących osobami
prawnymi - także wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziału w zyskach spółki
niebędącej osobą prawną, poświadczą prawdziwość danych zawartych w tej informacji.
W zakresie przekazania tych dokumentów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
przepis § 4 zdania drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.]
§ 6. W przypadku korzystającego wchodzącego w skład podatkowej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
informację, o której mowa w § 1, korzystający przekazuje w terminie złożenia deklaracji
podatkowej dotyczącej danego okresu rozliczeniowego podatkowej grupy kapitałowej.
§ 7. Informacja, o której mowa w § 1, składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 86m.
§ 1. Podmioty, o których mowa w art. 86l § 1, w przypadku niedopełnienia obowiązków, o
których mowa w art. 86l, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Szef
Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż
2 000 000 zł.
§ 2. W przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu popełnienia czynu
wymienionego w art. 80f ustawy 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) przez
promotora

będącego

osobą

fizyczną

zatrudnioną

lub

faktycznie

otrzymującą

wynagrodzenie od podmiotu, o którym mowa w art. 86l § 1, który nie dopełnił
obowiązków, o których mowa w art. 86l, kara pieniężna, o której mowa w § 1, może
zostać nałożona w wysokości nie większej niż 10 000 000 zł.
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stosuje się przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego.
<§ 4. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w § 1,
stosuje się odpowiednio przepisy działu IV, przy czym od decyzji w sprawie
nałożenia kary pieniężnej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.>
Art. 86n.
§ 1. Informacje i zawiadomienia, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d §
3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, są przesyłane za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której
mowa w § 2.
§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej informacji i zawiadomień, o których mowa w
art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d § 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, jest
dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób przesyłania informacji, o których mowa w art. 86b § 1 i 6, art. 86c § 1 i 2, art. 86d
§ 3, 4 i 5, art. 86f § 4 oraz art. 86j § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
mając na uwadze usprawnienie wypełniania, przekazywania i przetwarzania tych
informacji oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i
niezaprzeczalności danych w nich zawartych i potrzebę ich ochrony przed
nieuprawnionym dostępem.
<§ 4. 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. 86g – 86ia,
określając szczegółowy zakres upoważnienia oraz upoważnione organy, mając na
względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.>

<Art. 86na.
Pełnomocnictwo szczególne do działania w sprawie z zakresu stosowania art. 86b–86ia
upoważnia również do działania w innych sprawach z tego samego zakresu, chyba że w
pełnomocnictwie zastrzeżono inaczej.>
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W zakresie nieuregulowanym w art. 86g-86i stosuje się odpowiednio przepisy art. 120, art.
125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168, art. 170,
art. 171, art. 189 § 3, działu IV rozdziałów 3a, 5, 6, 7, 14, 16 i 23 oraz działu VIIIA.]

<Art. 86o.
W zakresie nieuregulowanym w art. 86b–86ia stosuje się odpowiednio przepisy art. 120,
art. 125, art. 126, art. 129, art. 130, art. 135, art. 140, art. 165 § 3b, art. 165a, art. 168,
art. 170, art. 171, art. 189 § 3, art. 208, działu IV rozdziału 3a, rozdziału 5 z wyłączeniem
art. 144a § 1b, rozdziałów 6, 7, 14, 16 i 23 oraz działu VIIIA.>

U S T A W A z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz.
19, 568 i 695)
Art. 53.
§ 1. Czyn zabroniony jest to zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby
nie stanowiło ono przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Określenie
czynu zabronionego jako przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego może
nastąpić tylko w niniejszym kodeksie.
§ 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w
stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
§ 3. Wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny
określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności
publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości
minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest
także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.
§ 4. Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).
§ 5. Zagrożenie karne jest to zagrożenie karą przewidziane w odpowiednim przepisie tytułu I
działu II - Część szczególna, określającym dany typ przestępstwa skarbowego lub
wykroczenia skarbowego.
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wysokość kwoty określonej w § 3 zdanie pierwsze.
§ 7. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego bierze się pod uwagę
rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę
obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie
należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak
również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonej reguły ostrożności i
stopień jej naruszenia.
§ 8. W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako
wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne
okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień
społecznej szkodliwości czynu, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na
uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu z § 6, a
sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące
lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności
wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu
zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek
zasługujących na uwzględnienie.
§ 9. W rozumieniu kodeksu zasada terytorialności, o której mowa w art. 3 § 2, obejmuje
również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w
której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem
międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna
morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.
§ 10. Za statek wodny uważa się także stałą platformę umieszczoną na szelfie
kontynentalnym.
§ 11. Przestępstwo skarbowe skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym państwa
polskiego, o którym mowa w art. 3 § 3, jest to takie przestępstwo skarbowe, które zagraża
Skarbowi Państwa powstaniem uszczerbku finansowego w wysokości co najmniej
dziesięciokrotności wielkiej wartości.
§ 12. Przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju są to przestępstwa skarbowe określone w
tym samym rozdziale kodeksu; przestępstwa skarbowe z użyciem przemocy lub groźby jej
użycia uważa się za przestępstwa skarbowe tego samego rodzaju.
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innego.
§ 14. Mała wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie
przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
§ 15. Duża wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza
pięćsetkrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
§ 16. Wielka wartość jest to wartość, która w czasie popełnienia czynu zabronionego
przekracza tysiąckrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia.
§ 17. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, jako wartość przedmiotu czynu zabronionego
przyjmuje się jego wartość rynkową, ustaloną według przeciętnej ceny rynkowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w razie braku tych danych - na podstawie
oszacowania. O wartości rozstrzyga czas popełnienia czynu zabronionego, a gdy nie
można go ustalić - czas jego ujawnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 18. W rozumieniu kodeksu środek przewozowy jest to przedmiot używany do przewozu
osób lub towarów, w szczególności: pojazd drogowy, szynowy środek transportu,
przyczepa, naczepa, jednostka pływająca oraz statek powietrzny.
§ 19. Młodociany jest to osoba, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła
21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.
§ 20. Dokument jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest
związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód
prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
§ 21. Księgami są:
1) księgi rachunkowe;
2) podatkowa księga przychodów i rozchodów;
3) ewidencja;
4) rejestr;
5) inne podobne urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w
szczególności zapisy kasy rejestrującej.
§ 22. Księga nierzetelna jest to księga prowadzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym.
§ 23. Księga wadliwa jest to księga prowadzona niezgodnie z przepisem prawa.
§ 24. (uchylony).
§ 25. (uchylony).
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samorządowa,

będąca

przedmiotem

przestępstwa

skarbowego

lub

wykroczenia

skarbowego; należnością państwową jest podatek stanowiący dochód budżetu państwa,
należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub należność celna, a
należnością

samorządową

-

podatek

stanowiący

dochód

jednostki

samorządu

terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.
§ 26a. W rozumieniu kodeksu należnością publicznoprawną, w tym podatkiem, jest także
należność stanowiąca przychód budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetu
zarządzanego przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu, w rozumieniu wiążących
Rzeczpospolitą Polską przepisów prawa Unii Europejskiej, będąca przedmiotem
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
§ 27. Należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona
liczbowo kwota pieniężna, od której uiszczenia lub zadeklarowania uiszczenia w całości
lub w części osoba zobowiązana uchyliła się i w rzeczywistości ten uszczerbek finansowy
nastąpił.
§ 28. Narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej czynem zabronionym jest to
spowodowanie konkretnego niebezpieczeństwa takiego uszczuplenia - co oznacza, że
zaistnienie uszczerbku finansowego jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić.
§ 29. Przepisy § 27 i 28 stosuje się odpowiednio do następujących określeń: "kwota
niewpłaconego podatku", "nienależny zwrot należności celnej lub umorzenie należności
celnej należnej do zapłacenia", "nienależny zwrot należności podatkowej", "nie pobiera
podatku", "nie wpłaca w terminie podatku", "pobrany podatek", "pobranego podatku nie
wpłaca", "podatek" oraz "wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji".
§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: "czynności sprawdzające",
"deklaracja", "informacja podatkowa", "inkasent", "kontrola podatkowa", "obowiązek
podatkowy", "podatek", "podatnik", "płatnik", "zwrot podatku" "schemat podatkowy",
"schemat podatkowy standaryzowany", "NSP", mają znaczenie nadane im w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), z
tym że określenie:
1) "podatek" oznacza również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty, inne
niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz
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podatku dochodowym od osób fizycznych;
2) "podatnik" oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat, niepodatkowych
należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz daniny
solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
§ 30a. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenie "podatnik" oznacza również podmiot
zobowiązany do uiszczenia należności, o których mowa w § 26a.
§ 30b. (uchylony).
[§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia "informacja podsumowująca" oraz
"mechanizm podzielonej płatności" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).]
<§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia „informacja podsumowująca”,
„mechanizm podzielonej płatności” oraz „procedura magazynu typu call-off stock”
mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568 i …).>
§ 30d. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "dokument handlowy zastępujący
uproszczony dokument towarzyszący", "dokument zastępujący e-AD", "dostawa
wewnątrzwspólnotowa", "e-AD", "eksport", "import", "legalizacyjne znaki akcyzy",
"nabycie wewnątrzwspólnotowe", "numer referencyjny", "procedura zawieszenia poboru
akcyzy", "przedpłata akcyzy", "skład podatkowy", "System", "terytorium kraju",
"terytorium

państwa

członkowskiego",

"uproszczony

dokument

towarzyszący",

"uszkodzone znaki akcyzy", "wyroby akcyzowe", "znaki akcyzy", "zniszczone znaki
akcyzy" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864, z późn. zm.).
§ 30e. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia: "koncentrat", "urobek rudy miedzi" oraz
"wydobycie miedzi oraz srebra" mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 2 marca 2012
r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228 oraz z 2019 r.
poz. 968 i 1978).
§ 30f. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia "sprawozdanie finansowe" i "sprawozdanie z
badania" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) oraz ustawie z dnia
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 i 1571).
§ 31. Kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie są to
czynności określone w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji
Skarbowej.
§ 31a. (uchylony).
§ 32. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenia, a w szczególności: "dozór celny", "kontrola
celna", "magazyn czasowego składowania", "odprawa czasowa", "organ celny",
"pozwolenie", "przedstawienie towaru organowi celnemu", "skład celny", "stawka celna",
"wolny obszar celny", "zamknięcie celne", "zgłoszenie celne", mają znaczenie nadane im
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9
października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z
10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "unijnym kodeksem celnym", w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny
(Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym
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.). Określenie "należność celna" oznacza
odpowiednio "należności celne przywozowe" i "należności celne wywozowe" w
rozumieniu unijnego kodeksu celnego.
§ 33. Użyte w rozdziale 7 kodeksu określenie "reglamentacja pozataryfowa" oznacza
odpowiednio środki polityki handlowej ustanowione przez Wspólnotę Europejską w
ramach wspólnej polityki handlowej postanowieniami wspólnotowymi stosowanymi w
odniesieniu do ograniczenia świadczenia usług, wywozu lub przywozu towarów, takie jak
środki nadzoru lub ochrony, ograniczenia ilościowe i zakazy przywozu oraz wywozu, a
także środki administrowania obrotem towarami lub usługami z zagranicą, ustanowione
przez właściwy organ administracji państwowej.
§ 33a. Jeżeli przedmiotem czynu zabronionego określonego w rozdziale 7 kodeksu jest towar
wprowadzany na obszar celny Wspólnoty, przez wartość przedmiotu czynu zabronionego
rozumie się wartość celną towaru.
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"indywidualne zezwolenie dewizowe", "jednostki uczestnictwa w funduszu zbiorowego
inwestowania",

"kontrola",

"kraj",

"kraje trzecie",

"krajowe środki

płatnicze",

"nierezydent", "nierezydent z kraju trzeciego", "obrót dewizowy", "obrót dewizowy z
zagranicą", "papiery wartościowe", "rezydent", "uprawniony bank", "wartości dewizowe",
"waluta polska", "waluta wymienialna", "zagraniczne środki płatnicze", "zezwolenie
dewizowe", mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo
dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160).
§ 35. Użyte w rozdziale 9 kodeksu określenia, a w szczególności: "gra bingo fantowe" "gra
losowa", "gra na automacie", "loteria audioteksowa", "loteria fantowa", "loteria
promocyjna", "zakłady wzajemne", "koncesja", "zezwolenie", mają znaczenie nadane im
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i
1495).
§ 35a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "automacie" lub "grze na automacie" rozumie się przez
to także odpowiednio "automat o niskich wygranych" lub "grę na automacie o niskich
wygranych" w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
§ 36. Żołnierz jest to osoba, która pełni czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej
służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie; przepisy Kodeksu karnego skarbowego
dotyczące żołnierzy stosuje się odpowiednio także do żołnierzy sił zbrojnych państw
obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich
personelu cywilnego, jeżeli ich przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe
pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
§ 37. Finansowym organem postępowania przygotowawczego jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego;
2) naczelnik urzędu celno-skarbowego;
3) Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 38. Niefinansowy organ postępowania przygotowawczego jest to:
1) Straż Graniczna;
2) Policja;
3) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Żandarmeria Wojskowa;
5) Centralne Biuro Antykorupcyjne.
§ 39. Organem nadrzędnym nad finansowym organem postępowania przygotowawczego jest:
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właściwości naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego;
2) Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jeżeli postanowienie lub zarządzenie wydał
organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego określony w
pkt 1;
3) minister właściwy do spraw finansów publicznych - w sprawach należących do
właściwości Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 39a. Organem nadrzędnym nad niefinansowymi organami postępowania przygotowawczego
określonymi w § 38 pkt 1-3 jest prokurator, a nad niefinansowym organem postępowania
przygotowawczego określonym w § 38 pkt 4 - prokurator do spraw wojskowych.
§ 40. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej jest to osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, którą organ
prowadzący postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe wezwał do udziału w tym
charakterze.
§ 41. (2) Interwenientem jest podmiot, który nie będąc podejrzanym lub oskarżonym w
postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zgłosił w
tym postępowaniu roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi, a zgłoszenie
to zostało przyjęte.
< Art. 80g.
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie składa zawiadomienia o prowadzeniu magazynu
wykorzystywanego w procedurze magazynu typu call-off stock albo składa je po
terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,
podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
§ 2. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi nie składa
zawiadomienia o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w §
1, albo składa je po terminie lub podaje w nim dane niezgodne ze stanem
rzeczywistym.>

U S T A W A z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 505, 568 i 695)
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1. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej udzielonego kontrolującemu.
2. Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
2a. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca
osobowości prawnej, upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się członkowi
zarządu,

wspólnikowi

albo

innej

osobie

upoważnionej

do

reprezentowania

kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo osobie upoważnionej do odbioru
korespondencji.
2b. Jeżeli kontrolowanym jest zakład podmiotu zagranicznego, upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1, doręcza się osobie faktycznie kierującej, nadzorującej lub reprezentującej
działalność prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne
uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana
na podstawie okazywanej legitymacji służbowej.
3a. W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby
upoważnionej do odbioru korespondencji kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po
okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany
za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", lub w obecności
przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest
pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem.
3b. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 3a, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
celno-skarbowej doręcza się kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki.
4. W zakresie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, kontrolowanemu przysługuje w
terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celnoskarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą.
Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli
celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.
4a. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla kontrolowanego niezwłocznie informuje
naczelnika urzędu celno-skarbowego prowadzącego kontrolę celno-skarbową o złożonej
korekcie deklaracji.
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kontrolowanego korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o
uwzględnieniu korekty deklaracji. Zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji
przesyła się do właściwego dla kontrolowanego naczelnika urzędu skarbowego.
4c. Doręczenie kontrolowanemu zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji kończy
kontrolę celno-skarbową. W tym przypadku przepisów art. 82 ust. 1-5 nie stosuje się.
5. Kontrole:
1) na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach,
na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach
śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 59, w przypadku kontroli:
a) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem
i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami
trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub
zakazami,
b) przestrzegania przepisów prawa podatkowego,
c) przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o
których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także
zgodności tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz
zatwierdzonym regulaminem,
d) (uchylona),
e) rodzaju paliwa w zbiorniku środka przewozowego,
f) wywozu i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających
ograniczeniom lub zakazom,
1a) przewozu towarów, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o
systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu
paliwami opałowymi,
2) dokonywane poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna na
targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
3) w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących
w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania,
4) w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art.
106,
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przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 oraz gdy
obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa,
6) stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,
7) w zakresie realizacji obowiązku znakowania i barwienia wyrobów energetycznych, o
którym mowa w art. 90 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z
2019 r. poz. 864, z późn. zm.),
8) w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych,
9) produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami,
10) parametrów jakościowych, fizyko-chemicznych oraz tożsamości i jakości paliw
silnikowych w celu ustalenia właściwej stawki podatku akcyzowego,
11) przestrzegania przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub
zakazów obrotu i używania określonych przed-miotów lub produktów spożywczych, o
których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2 tej ustawy<,>
<12)

przestrzegania

przepisów

prawa

podatkowego

w

zakresie

obowiązków

podatników i podatników podatku od wartości dodanej prowadzących magazyn, do
którego wprowadzane są towary w procedurze magazynu typu call-off stock, o
której mowa w dziale II rozdziale 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług >
- są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowej oraz stałego
upoważnienia do wykonywania kontroli.
6. Kontrole, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, b, e i f, wykonuje umundurowany
funkcjonariusz, a legitymacja służbowa i stałe upoważnienie są okazywane wówczas na
żądanie kontrolowanego.
7. Do kontroli, o których mowa w ust. 5, przepisu ust. 2 nie stosuje się.
8. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową;
4) oznaczenie kontrolowanego;
5) wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia;
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
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9. Przepisy ust. 8 pkt 1-3 i 6 stosuje się do stałych upoważnień, o których mowa w ust. 5.
10. W uzasadnionych przypadkach naczelnik urzędu celno-skarbowego może dokonać
zmiany upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.
11. W przypadkach innych niż określone w ust. 5 legitymację służbową okazuje się na
żądanie kontrolowanego.
12. Na żądanie osoby, która dysponuje towarem, środkiem przewozowym lub dokumentami
podlegającymi sprawdzeniu, w toku kontroli celno-skarbowej okazuje się upoważnienie
do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową.
13. Czynności kontrolne wykonywane na przejściach granicznych, w oddziałach celnych
urzędów celno-skarbowych lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez
właściwy organ KAS wykonuje umundurowany funkcjonariusz wyposażony w znaki
identyfikacji osobistej bez okazywania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do
wykonywania kontroli.
14. W czynnościach kontrolnych mogą uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie
bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej albo ratyfikowanych
umów międzynarodowych, w tym przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, osoby
uprawnione na podstawie porozumień zawartych przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych w zakresie przebywania upoważnionych przedstawicieli tej władzy
w siedzibach naczelników urzędów celno-skarbowych oraz ich obecności w toku kontroli
celno-skarbowej.
15. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 9.
16. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzory upoważnień do wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1 i 5, uwzględniając
elementy upoważnienia określone w ust. 8, a także miejsca wykonywania czynności
kontrolnych i ich charakter.
Art. 84.
1. Kontrola celno-skarbowa:
1) w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności
ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania,
magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków
akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,
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ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku
od wydobycia niektórych kopalin,
3) w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1a-5 i 9,
[4) o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3, 5-7 i 10]
<4) o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1–3, 5–7 i 10–12>
- kończy się protokołem.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) wskazanie kontrolowanego;
2) wskazanie kontrolującego;
3) określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej;
4) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
5) opis dokonanych ustaleń faktycznych;
6) dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów.
3. Jeżeli w toku kontroli celno-skarbowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz art. 62 ust. 5 i
13, nie stwierdzono nieprawidłowości, protokołu się nie sporządza.
3a. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62
ust. 5 pkt 3, jeżeli na kontrolowanego nałożono grzywnę w drodze mandatu za
wykroczenie skarbowe.
4. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291
Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.

U S T A W A

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875)

Art. 31y.
1. W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale
11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od
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ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów,
korzystających i wspomagających w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne.
<3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
przedłużać terminy związane z przekazywaniem informacji o schematach
podatkowych w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa lub wymianą informacji podatkowych z innymi państwami,
mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane lub treść ustaleń w tym
zakresie podjętych przez Unię Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i
Rozwoju lub państwa uczestniczące w wymianie tych informacji.>
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